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Drodzy Bracia, drogie Siostry w Panu Jezusie
Już ponad miesiąc Ukraina jako państwo i naród walczy z rosyjskim najeźdźcą. Dzień po
dniu do Polski napływają nowi uchodźcy. Wszyscy wiemy, że w naszym kraju jest ich już ponad
dwa miliony.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom mamy stały kontakt z naszymi drogimi przyjaciółmi
oraz współpracownikami, z pomocą których od wielu lat pomagamy potrzebującym potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba.
W obecnym czasie żyją oni w wielkim strachu i niepokoju, czy przypadkiem nie staną kolejnym celem rosyjskich rakiet czy bomb. W wielu miastach najbardziej traumatycznym przeżyciem są codzienne alarmy przeciwbombowe, gdyż nie wiadomo, czy rakieta wystrzelona
w danym kierunku nie spadnie właśnie na to, czy inne miasto. Sytuacja ta szczególnie odczuwalna jest w Winnicy, wokół której zbombardowano już magazyny uzbrojenia, lotnisko,
a także miejscowy nadajnik radiowo-telewizyjny, który znajduje się w samej Winnicy. Nasi
drodzy – Marina i Sierioża świadomie nie wybrali drogi ucieczki z Winnicy, aby w tym trudnym
czasie koordynować pomoc dla wielu naszych drogich, którzy z powodu swego wieku oraz
stanu zdrowia nie są w stanie nigdzie uciekać. To właśnie oni są najbardziej bezradni i bezbronni w tym czasie. Pomimo tak trudnej sytuacji, ci, którzy mogą, nadal uczęszczają na cotygodniowe spotkania szabatowe w społeczności mesjańskiej w Winnicy. W ostatnim czasie wspólnie
obchodzili też święto Purim.
W bardzo trudnej sytuacji jest także Ela oraz jej współpracownicy w Mohylewie Podolskim,
który ze względu na to, że graniczy z Mołdawią, jest obecnie przeludniony, a kilometrowe
kolejki uciekinierów, którzy oczekują na wjazd do Mołdawii, stały się codziennością. W innych
miejscach takich jak Żmirinka, Tulczyn czy Szepetowka póki co panuje względny spokój.
W takich właśnie spokojnych miejscach gromadzą się uchodźcy z rejonów ogarniętych pożogą
wojny. Roza i Zinow z Szepetowki także z całych sił starają się nieść pomoc i wsparcie wszystkim, którzy pozostali w Szepetowce. W czasie, kiedy piszemy ten list otrzymaliśmy informację, iż obrzeża Szepetowki, tam gdzie znajdowały się magazyny z paliwem także zostały ostrzelane bronią rakietową. Z oczywistych względów wzbudziło to strach pośród wszystkich
mieszkańców tego miasta. Prosimy Was, módlcie się o naszych drogich na Ukrainie, którzy
przechodzą przez dolinę cienia śmierci… Usilnie wołajmy do Pana, aby na co dzień doświadczali kojących słów Psalmu 23, 1 i 4: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie… Choćbym
nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną…
Z naszej strony nadal pomagamy i pragniemy pomagać naszym drogim na Ukrainie, którzy
bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebują nie tylko naszych modlitw i duchowego wsparcia,
ale także pomocy finansowej na zaspokojenie wielu podstawowych potrzeb, aby przeżyć ten
bardzo trudny czas. Pragniemy zapewnić Was o tym, że dzięki Bogu, pomimo trwającej wojny,
nadal pracują stołówki, organizowane są paczki żywnościowe oraz pomoc medyczna.
W tym bardzo trudnym czasie pragniemy zorganizować paczki żywnościowe dla naszych
drogich w Winnicy i okolicach, tak aby dotarły one do każdego potrzebującego na święto
Pesach. Prosimy Was, módlcie się, aby można było zakupić odpowiednią ilość produktów oraz
dostarczyć wszystkie przygotowane paczki na czas.
Innym aspektem tej pomocy, w który z modlitwą bardzo intensywnie się włączyliśmy, jest
pomoc dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy.
W pierwszej kolejności przyjęliśmy osoby, które znaliśmy z naszych wyjazdów do Winnicy
i z którymi już wcześniej współpracowaliśmy. Poza nimi objęliśmy pomocą także kilka innych
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rodzin, które desperacko potrzebowały schronienia oraz pomocy. Wiąże się to ze zwiększonymi wydatkami finansowymi, aby w tych pierwszych, najtrudniejszych dla nich tygodniach,
znaleźć dla nich miejsca pobytu, a także zaopatrzyć ich w podstawowe produkty żywnościowe oraz higieny osobistej. Wielu z tych ludzi prawie całe życie przepracowało i spędziło na
Ukrainie, a teraz to całe ich życie oraz dobytek musieli zmieścić w kilku walizkach… Trudno
jest nam sobie to wyobrazić, ale tak właśnie wygląda brutalna rzeczywistość dla wielu z tych,
którym postanowiliśmy pomóc.
W czasie naszej ponad dwudziestoletniej pomocy naszym drogim, nigdy nie przypuszczaliśmy, iż niektórym z tych, którym pomagaliśmy na Ukrainie, teraz będziemy pomagać w Polsce.
W obliczu absolutnie nieprzewidywalnej sytuacji wojny na Ukrainie naszym pragnieniem
jest zorganizować miejsca schronienia dla naszych drogich, którym pomagamy tak, aby kiedy
sytuacja stanie się naprawdę niebezpieczna, mogli znaleźć schronienie pośród tych, którzy się
o nich modlą i im pomagają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że może się to wiązać z dłuższym
okresem schronienia, dopóki nie ustanie wojna. W związku z tym bardzo prosimy o kontakt
z nami tych z Was, którzy byli by gotowi w razie niebezpieczeństwa dać schronienie naszym
drogim, którzy nas o to poproszą, tak abyśmy wiedzieli, ilu osobom możemy je zapewnić.
Prosimy Was o usilne modlitwy o Bożą mądrość, siłę oraz zaopatrzenie finansowe, aby
w tym najtrudniejszym dla tych uchodźców czasie pomóc im odnaleźć się w zupełnie innej
rzeczywistości, w jakiej znaleźli się w naszym kraju.
Jesteśmy wdzięczni za to, że Wszechmocny Pan Bóg w swej mocy sprawił to, że do Oświęcimia przyjechało wielu uchodźców, także Żydów i Oświęcim stał się miejscem schronienia,
błogosławieństwa i ratowania życia ludzkiego w przeciwieństwie do tego, co działo się Auschwitz, którym Oświęcim nigdy nie był.
Módlmy się o to, aby wielu z nich przez to, czego od nas doświadczą, mogło powiedzieć
tak jak niegdyś powiedziała Rut do Noemi: … Bóg twój – Bóg mój… (Księga Rut 1,16b). Tak,
aby zobaczyli w nas miłość Boga oraz chcące ich zbawić ręce Pana Jezusa.
Obecnie na naszych oczach wypełnia się słowo z Ewangelii Mateusza 25,35b: …byłem przychodniem, a przyjęliście mnie…
Szalom z Oświęcimia
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