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Drodzy Bracia, drogie Siostry w Chrystusie
Pragnieniem naszych serc i modlitwą był
wyjazd na Ukrainę w miesiącu marcu. Niestety coraz bardziej komplikująca się sytuacja
związana z pandemią wirusa COVID-19 pokrzyżowała nasze plany wyjazdu. Nie tracimy
jednak nadziei i nadal trwamy w modlitwach,
przygotowani na dogodny czas, abyśmy po tak
długim czasie mogli odwiedzić naszych drogich, którym wspólnie w tej służbie pomagamy.
Czasy, w których żyjemy pod wieloma
względami nie są dla nas wszystkich łatwe,
a szczególnie trudno jest funkcjonować w tej
służbie nie mając bezpośredniego kontaktu
z naszymi drogimi na Ukrainie. Jedyna dostępna droga działania i kontaktu ograniczyła się
dla nas do używania nowoczesnych środków
komunikacji elektronicznej, bez których byłoby nam jeszcze ciężej służyć naszym drogim
w ich potrzebach.
Nie do przecenienia jest tutaj rola naszych
przyjaciół i współpracowników, którzy będąc
tam na miejscu, z wielkim poświęceniem koordynują wszelką pomoc, którą otrzymują nasi
drodzy w swoich potrzebach. Bardzo typową
rzeczą w tym trudnym czasie jest wszechobecny strach, szczególnie wśród osób w podeszłym wieku. Wielu z nich, niegdyś otwartych
i bezpośrednich, teraz ze strachu przed zarażeniem nie otwiera drzwi swoich domów, co
jeszcze bardziej potęguje ich poczucie osamotnienia. Niejednokrotnie jedyną formą kontaktu z nimi (o ile jest to możliwe) pozostaje rozmowa telefoniczna. Nasi drodzy przyjaciele
i współpracownicy w Winnicy, Marina i Sierioża, w miarę swoich możliwości podtrzymują
nawiązane wcześniej kontakty i relacje z wieloma potrzebującymi, a tych, którzy na to pozwalają, odwiedzają w ich domach.
W ostatnim czasie nasi współpracownicy,
będąc w rejonie Winnicy, odwiedzali niektóre
osoby, przywożąc im najpotrzebniejsze lekarstwa.
W Murkuriłowcach odwiedzili Michaiła, który ma 90 lat. Przekazali mu leki, a także innym
osobom w tym miasteczku.

Michaił

W Kalinowce odwiedzili Anelię, która nie
tylko sama otrzymuje pomoc medyczną, ale
jest także odpowiedzialna za przekazywanie
jej innym potrzebującym.

Anelia

W miejscowości Bar również zostały przekazane leki dla wielu potrzebujących oraz odwiedzono niektóre osoby w ich domach.
Jednymi z takich osób było małżeństwo: 86letnia Maria oraz 89-letni Ilia. Maria i Ilia kilka
lat temu stracili swojego jedynego syna, który
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był wysoko cenionym lekarzem chirurgiem w
Winnicy. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że w
tym trudnym czasie mogą otrzymywać pomoc
Ilia i Maria

poprzez tę służbę. Dziękujemy Wam za to, że
poprzez Wasze modlitwy i wsparcie finansowe w swojej samotności i chorobach Ilia i Maria nie czują się zapomniani. Módlmy się o nich,
aby zaufali Wszechmogącemu Bogu, który tak
jak dotąd ich nie opuścił, nie opuści ich też, aż
do końca ich wędrówki na tej ziemi.
Kolejnym małżeństwem, które przyjęło naszych współpracowników do swojego domu,
byli 64-letni Michaił oraz 69-letnia Swietłana.

Oboje przeżywają wiele problemów zdrowotnych, dlatego też pomoc medyczna, którą
otrzymują, jest dla nich olbrzymim wsparciem.
Michaiła i Swietłanę gościliśmy w Polsce w 2019
roku w ramach „Projektu Odpoczynek”, który chociaż miał miejsce jakiś czas temu, to jednak ciągle jest bardzo żywy w ich wspomnieniach. Kilka lat temu Swietłana przeszła
operację związaną z chorobą nowotworową.
Ma problemy z sercem, a także kamicę nerkową. Powierzajmy ich Panu, aby poprzez
świadectwo naszych drogich, którzy niosą im
tę pomoc, otwarli swoje serca na zbawienie
w Mesjaszu Izraela Jeszui.
Będąc w Żmirince, nasi drodzy spotkali się
z Emmą, która bez względu na ograniczenia
i ryzyko choroby, podjęła się trudu prowadzenia tej służby w Żmirince. Emma nie tylko koordynuje pracę stołówki dla najbardziej potrzebujących, ale także troszczy się o wiele innych
naglących potrzeb starszych członków miejscowej gminy żydowskiej. Jesteśmy za nią bardzo wdzięczni Bogu i prosimy Was módlcie się

Emma

Swietłana i Michaił

o nią, aby przede wszystkim w pełni powierzyła swe życie Panu Jezusowi Chrystusowi.
Odwiedzili także dwie siostry: Jewgienię
i Firę, które z powodu bardzo małych dochodów oraz wielu chorób, otrzymują pomoc
medyczną przez Fundację Szamasz z Winnicy.
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Są one niezmiernie wdzięczne za tę pomoc,
która ratuje ich życie.
Jewgienia i Fira

Na stołówce w Żmirince nasi współpracownicy spotkali się także z osobami otrzymującymi obiady, którzy z powodu ograniczeń
epidemicznych, dostają teraz posiłki na wynos.

W czasie wojny ojciec Rachel służył w Armii
Czerwonej, a jej matka wraz z nią uciekła do
Uzbekistanu. Rachel jest osobą schorowaną
i ma problemy z chodzeniem. Przed wieloma
laty zaprosiliśmy Rachel do Polski w ramach
„Projektu Odpoczynek”. Podczas jej pobytu
w Polsce wielokrotnie słyszała Dobrą Nowinę
o Mesjaszu Jeszui. Niedawno Rachel miała problemy z żołądkiem oraz jelitem cienkim. Wystąpiły u niej mikrokrwawienia wewnętrzne.
Najważniejsze jednak jest to, że Rachel dożyła
cudu pojednania z Bogiem i przyjęcia Mesjasza Jeszui jako swojego Zbawiciela. Obecnie
jest pod opieką wierzącej wolontariuszki
z miejscowej wspólnoty baptystycznej. Jesteśmy wdzięczni Wszechmogącemu Bogu za to,
że usłyszane przez Rachel Słowo Boże przyniosło zbawienny owoc w jej życiu. Módlmy
się także o jej zdrowie, aby Wszechmocny Pan
wspierał ją aż do końca czasu, który wyznaczył jej na tej ziemi.
Innym małżeństwem byli 72-letnia Ida oraz
77-letni Leonid. Leonid ma poważne problemy ze zdrowiem, a to z powodu bardzo złożonej formy cukrzycy, która powoduje ciężkie komplikacje w funkcjonowaniu wielu
narządów wewnętrznych w jego organizmie.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że kość
Leonid

W oczekiwaniu na odbiór posiłków na stołówce
w Żmirince

W Winnicy, gdzie nasi drodzy współpracownicy mieszkają na co dzień, pracują i służą innym w ich potrzebach, odwiedzili oni też kilka
osób przynosząc im pomoc medyczną.
Jedną z nich była 81-letnia Rachel, która jest
emerytowaną nauczycielką angielskiego.
Rachel

udowa, którą przed dwoma laty złamał, nie
może się prawidłowo zrosnąć i w związku
z tym Leonid bardzo cierpi przy każdym poruszeniu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że
Leonid objęty jest stałą opieką i pomocą ze
strony wolontariuszy Fundacji Szamasz w Winnicy. Prosimy Was też o modlitwy o zdrowie
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Leonida. Módlmy się także, aby głoszone Idzie
i Leonidowi Słowo Boże odniosło zbawienny
skutek nie tylko dla ich doczesnego życia, ale
przede wszystkim dla życia wiecznego. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne
osądzić zamiary i myśli serca… List do Hebrajczyków 4,12
Odwiedzono też Raisę, która ma 83 lata.
Jakiś czas temu na skutek złośliwego nowotworu zmarła jej jedyna córka. Raisa bardzo
Raisa

przeżywa samotność oraz śmierć najbliższej
osoby, jednakże mimo to ma pragnienie czytania Słowa Bożego oraz bycia w stałej łączności z wierzącymi w Jeszuę Żydami. Módlmy
się, aby pragnienie Słowa Bożego oraz społeczności z wierzącymi było w jej życiu coraz większe oraz aby otwarło to jej serce na Zbawiciela i Mesjasza Jeszuę.
Nasi drodzy współpracownicy są także
w stałym kontakcie z małżeństwem: Borysem

i Emmą, którzy otrzymują posiłki z jednej ze
stołówek w Winnicy. Oprócz tego Borys otrzymuje pomoc medyczną. Jakiś czas temu odkryto u niego rzadką odmianę choroby zwanej gruźlicą kości. Z tego powodu Borys był
hospitalizowany. Jednakże choroba ta postępuje, przysparzając Borysowi coraz więcej problemów w codziennym życiu. Pomimo tych
wszystkich doświadczeń, Borys i Emma otwarcie deklarują swoje zaufanie w Jeszui Mesjaszu Izraela, którego całym sercem pokochali.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za żywy przykład
wiary Borysa i Emmy. Prosimy Was, módlcie
się o nich, aby ich wiara i zaufanie do Zbawiciela Jeszui były coraz mocniejsze oraz aby ich
najbliższa rodzina także doświadczyła zbawienia w Jeszui. Módlmy się o naszych drogich słowami psalmisty: Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej:
o tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. (…)
Nie odrzucaj mnie w czasie starości, gdy ustanie
siła moja, nie opuszczaj mnie! Ps. 71,6 i 9
Jesteśmy wdzięczni Bogu Abrahama, Izaaka
i Jakuba za to, że pomimo wszelkich ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID19 wszystkie stołówki, które wspieramy,
w dalszym ciągu nieprzerwanie zaopatrują
wszystkich potrzebujących w codzienne posiłki, które przygotowywane są na wynos i spożywane w domach. Tylko w Szepetowce codzienne posiłki zamienione zostały na produkty
żywnościowe, z których codziennie można
przygotować obiady w domu.

Emma i Borys

W oczekiwaniu na odbiór posiłków
na stołówce w Winnicy

W Winnicy, do projektu pomocy medycznej, dzięki Bogu, została włączona kolejna potrzebująca osoba. Jest to Igor, który w ostatnim czasie znalazł się w bardzo trudnej sytuacji
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materialnej i zdrowotnej. Chwała Bogu za taką
możliwość. Powierzajmy Igora Panu, aby poprzez kontakty z wolontariuszami z Fundacji
Szamasz poznał zbawienie w Mesjaszu Jeszui.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że także my mamy
Igor

Rimę. Nadieżda dziennie przemierza miasto
wiele razy z posiłkami oraz innymi produktami dla tych, którzy tego potrzebują. Przynośmy
ją w naszych modlitwach, prosząc o zdrowie, siły
oraz Bożą ochronę w jej codziennym życiu.
Rima od dłuższego czasu jest wdową
z dwójką dorastających dzieci. Swego czasu
opisywaliśmy jej trudną sytuację związaną z tragiczną chorobą jej męża oraz ich skomplikowaną sytuacją mieszkaniową. Rima całkowicie
Rima

udział w praktycznej pomocy, którą możemy
przekazywać dla wielu osób przez Fundację
Szamasz w Winnicy.
Prosimy Was gorąco o szczególne modlitwy za wszystkich naszych współpracowników,
którzy wraz z wolontariuszami w pierwszej
kolejności narażeni są na działanie wirusa. Przynośmy ich przed tron Bożej łaski, by Bóg
wzmocnił ich, obdarzył zdrowiem oraz mądrością w codziennej pracy i służbie.
Spośród wielu wolontariuszy w tym liście
chcielibyśmy przedstawić Wam Nadieżdę oraz

Nadieżda

powierzyła swe życie Zbawicielowi Jeszui. Cały
swój czas dzieli pomiędzy obowiązki domowe, wychowywanie dzieci i poświęca się jako
wolontariuszka, odwiedzając wiele potrzebujących, schorowanych osób, niosąc im nie tylko fizyczną, ale także duchową pomoc. W naszych modlitwach ogłaszajmy dla nich
wspaniałe obietnice, które sam Pan daje tym,
którzy mu ufają: Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje
siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy
ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły,
wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną,
a nie mdleją, idą, a nie ustają. Księga Izajasza
40,28–31

–6–

Naszą wspólną radością jest ciągle dobrze
funkcjonujący projekt „Synagoga” w ramach
którego, pomimo pandemii, wielu decyduje się
uczestniczyć we wspólnych spotkaniach, studiując Słowo Boże, budując i pocieszając się
wzajemnie.
W ostatnim czasie nasi drodzy obchodzili
radosne święto Purim upamiętniające Boże
zwycięstwo nad wrogami Żydów w czasach
królowej Estery. Był to czas, w którym choć
na chwilę mogli zapomnieć o smutku i przygnębieniu związanym z trudnym dla nich
wszystkich czasem.
Księga Estery oraz związane z nią święto
Purim niosą dla nas, żyjących w XXI wieku,
bardzo głębokie przesłanie. Jest to jeden z niewielu tekstów biblijnych, gdzie nie wymienia
się imienia Boga, chociaż bezdyskusyjnie widzimy tutaj Jego działanie. Rabini interpretujący Megilat Ester (Zwój Estery) odczytywali
ukryty sens imienia Estery jako sugestię, że Bóg
działał tutaj z ukrycia. Poza tym sama Estera
jest tak naprawdę ukryta. Tylko Mordochaj wie,
kim ona jest. Nie wie tego ani Haman, ani nawet sam król Achaszwerosz. W Ksiedze Estery 2,20, czytamy: Ein Ester magedet moledeta
(Estera nie ujawniła swego pochodzenia). Jej narodowość i religia – nic z tego, co się ostatecznie wydarzy, nie jest ujawnione do ostatniego momentu. Księga Estery jest więc księgą
rzeczy ukrytych, włączając w to nie tylko fakt
„ukrycia” się samego Boga, ale także ukrycia
prawdziwego pochodzenia Estery. Nie raz
działania Boga mogą być maskowane przez
coś, co ludzie nazywają „przypadkiem”. Jednakże nawet w centrum największej zawieruchy Bóg jest, istnieje i działa, chociaż wydawałoby się, że Go nie ma. Jeżeli Jego twarz jest
niewidoczna, nie oznacza to, że Jego dłoń nie
działa.
Tego właśnie doświadczyliśmy w ostatnim
czasie, kiedy zastanawialiśmy się oraz modliliśmy o to, w jaki sposób jeszcze bardziej efektywnie nieść pomoc naszym drogim na Ukrainie. Jedną z myśli, którą wspólnie odczuliśmy,
było pragnienie zorganizowania paczek żywnościowych na okoliczność Święta Paschy.
Oczywiste jest to, że nie możemy pomóc po-

nad to, czym sami dysponujemy. W tamtym
momencie nie moglibyśmy objąć pomocą paczek żywnościowych wszystkich, którzy by
tego potrzebowali. Jednakże Wszechmogący
Pan po raz kolejny pokazał nam, że w Jego
gestii są nieograniczone środki i możliwości.
W tym celu pobudził Wasze serca do hojnych
darów, dzięki którym w dniach od 26 marca
do 1 kwietnia przygotowano i rozdano 580
paczek żywnościowych. Dziękujmy Bogu za
Jego cudowne, niczym nieograniczone działanie. Przekazując te paczki, modliliśmy się, aby
nasi drodzy mieli świadomość największego
daru, cudownego Baranka paschalnego Jeszui,
o którym ewangelista Jan powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata – Ew. Jana
1,29. Niechaj ten widoczny znak Waszej miłości i pamięci o tej cząstce ludu Bożego wybrania, który wspieracie, stanie się dla nich dotknięciem samego Mesjasza Jeszui, który
pragnie ich zbawić i przytulić do swego kochającego ich serca.
Nasi drodzy przyjaciele, Marina i Sierioża,
rozwożąc paczki po wielu miasteczkach rejonu winnickiego zaobserwowali, iż w tym trudnym dla wszystkich czasie wielu ludzi otwiera
się na ewangelię, a to, co przez lata zasiewane
było w sercach wielu ludzi, teraz przynosi swój
błogosławiony owoc. Tak jest z moim słowem,
które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie
puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem – Księga Izajasza
55,11. Głęboko wierzymy w to, że w życiu
każdego z nich przyjdzie taki dzień, kiedy osobiście spotkają się ze swym Zbawicielem
i Mesjaszem Jeszuą. Dzięki praktycznej pomocy oraz miłości, którą są otaczani, ich serca
z dnia na dzień stają się coraz bardziej wrażliwe i otwarte na Boże Słowo – chwała Bogu za
to! Prosimy Was o wytrwałe modlitwy, aby
dzieło to nadal mogło być kontynuowane i rozrastało się na Bożą chwałę.
W naszych sercach zrodziła się myśl, aby
trzy razy w roku z okazji niektórych świąt
żydowskich organizować paczki żywnościowe
dla naszych drogich na Ukrainie. Byłby to czas:
Święta Paschy na wiosnę, Święta Rosz ha-Szana na jesień oraz Świąt Chanuki w zimie. Pra-
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gnienia te powierzamy przede wszystkim naszemu Wszechmogącemu Bogu i dzielimy się
tym również z Wami, prosząc o Wasze modlitewne i finansowe wsparcie. Wierzymy, że Pan
odpowie na nasze wspólne modlitwy i będziemy doświadczać Jego wierności i łaski w tej
służbie.
W ostatnim czasie mesjańska wspólnota
w Winncy, która funkcjonuje w ramach „Projektu Synagoga”, straciła bardzo drogiego i gorliwego współbrata. Do domu Ojca odszedł
Anatoli, którego znaliśmy prawie od samego
początku naszej służby w Winnicy. Przed wie-

słuchał naszych modlitw i przeprowadził ich
przez tę chorobę, tak że teraz czują się już
dobrze. Módlmy się o szczególną Bożą ochronę oraz fizyczne i duchowe wzmocnienie dla

Anatoli
Zinow i Roza

loma laty, Anatoli gościł w naszym kraju w ramach „Projektu Odpoczynek”. Dał się poznać
jako miłujący Jeszuę i bardzo gorliwy brat, którego ciągłym pragnieniem i modlitwą było pozyskanie dla Mesjasza Jeszui jak najwięcej
jego współbraci Żydów. I usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd
umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę,
mówi Duch, odpoczną po pracach swoich;
uczynki ich bowiem idą za nimi – Apokalipsa
Jana 14,13.
Bardzo prosimy Was o modlitwę za Rozą i
Zinowem, którzy pomimo rozlicznych problemów wiernie służą Panu oraz wszystkim potrzebującym w tej społeczności. W ostatnim
czasie Zinow miał bardzo wysoką temperaturę, której później dostała też Roza. Było to
skutkiem zakażenia wirusem COVID-19. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za to, że wy-

nich oraz ich rodziny. Wiemy, że Ten, który
ich powołał do tej służby, jest i będzie wierny,
a ich trud nie jest daremny w Panu. ...bądźcie
stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu – I Kor. 15,58. Wraz z wiekiem
zdrowie Zinowa i Rozy coraz bardziej podupada, dlatego tym bardziej prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o ich pracę i służbę dla
narodu Bożego wybrania. Prośmy też Pana
o błogosławieństwo dla nich oraz ich rodziny,
aby z radością mogli dalej służyć swoim współbraciom dla chwały Królestwa Bożego. Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga
ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Bóg jest nam
Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia
od śmierci. Psalm 68,20–21
Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie i zaangażowanie w tę służbę Bożego miłosierdzia, która bez
Jego oraz Waszej pomocy nie mogłaby istnieć.
Oddajemy Panu chwałę za to, że strzegł i zachował wiele synów i córek Swego umiłowanego ludu. Ludzie, którym pomagamy w praktycznym wymiarze, czy to przez stołówki, czy
też przez projekt medyczny, w większości
przeżyli grozę Holokaustu, a później doświadczyli haniebnych skutków reżimu komunistycznego, który nie tylko pozbawił ich wiary
w Boga, ale jako Żydów, niejednokrotnie po-
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niżył jako ludzi drugiej kategorii. Widząc ich
teraz uśmiechniętych i pełnych wdzięczności,
tym bardziej dziękujemy Bogu Izraela za cud
przywrócenia do życia tej cząstki swego umiłowanego narodu. Pomimo, że większość
z nich w obecnym czasie przechodzi przez
wiele trudności i problemów, to jednak są pogodnego usposobienia. Z wdzięcznością patrzą
w swoją przyszłość. Jesteśmy Bogu wdzięczni, widząc jak te słowa zapisane w Księdze Ezechiela 34,15–16 realnie wypełniają się w życiu
wielu z nich: Ja sam będę pasł moje owce i Ja
sam ułożę je na ich legowisku – mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę,
chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł,
i będę pasł sprawiedliwie. Prosimy Was, módlcie się o tę niewielką grupkę dzieci Izraela, aby
słuchane przez nich Słowo Boże zmieniało
życie każdego z nich.
W miesiącu kwietniu, oprócz kończącego
się święta Pesach, w kalendarzu żydowskim
jest jeszcze jedno ważne święto – Jom ha Szoah. Wspominamy o tym z dwóch powodów.
Jednym z nich jest coroczny Marsz Żywych,
który tradycyjnie od wielu lat miał miejsce właśnie w tym dniu w Oświęcimiu. Obecnie już
drugi raz z rzędu z powodu pandemii marsz
ten się nie odbędzie. Z marszem tym wiąże
się wiele naszych wspomnień oraz wzruszających świadectw Bożego działania w sercach
tych, którzy przeżyli Holokaust, a których wielokrotnie mogliśmy w tym czasie spotykać,
rozmawiając i pocieszając ich w ich przeżyciach. Jest to też jedna z kluczowych części tej
służby, aby pocieszać i nieść budujące świadectwo dla ludu Bożego wybrania. Myśląc o tym
dniu, z wielką troską i modlitwą myślimy o tych,
którzy przeżyli Holokaust, ale te okropieństwa,
przez które przeszli, wypaliły w nich wiarę
w jedynego żywego i zawsze wiernego Boga
Izraela. Jedną z takich osób jest 92-letni Efraim pochodzący z miasta Łodzi, który przeżył
piekło Holokaustu w KL Auschwitz-Birkenau.
Efraim w rozmowie z nami powiedział: „Mój
Ha Szem (Bóg) pozostał w Auschwitz”. Niestety jest wiele takich osób jak Efraim, którym
cierpienie i okropności doświadczone w tym

czasie, całkowicie wypaliły wiarę w sercach.
Prosimy Was, przynośmy ich wszystkich z błaganiem przed tron Bożej łaski, wiedząc, że
przychodzimy w modlitwie do Wszechmogącego Boga, o którym Pismo Święte mówi, że
jest Bogiem „który ożywia umarłych i który
to, czego nie ma, powołuje do bytu” – List do
Rzymian 4,17B. Wiara, którą diabeł chciał całkowicie wykorzenić i spalić, może mimo
wszystko przez Jego Wszechmogącego Ducha
zostać na nowo wskrzeszona w sercach tych
zbolałych i jakże udręczonych potomków
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Oni ciągle mają
wiernego Boga, który nie przestał ich kochać.
Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak
długo okazywałem ci łaskę. Księga Jeremiasza 31,3
Niemniej ważną częścią służby dla narodu
Bożego wybrania jest projekt pomocy, który
realizujemy w Izraelu. Nasz drogi brat i przyjaciel Michael, który czyni tę pracę na miejscu,
w Izraelu, także prosi nas o modlitwy. W tym

Michael podczas odwiedzin u potrzebujących

niełatwym dla nich czasie Pan ubłogosławił ich
nowym pomieszczeniem dla zgromadzeń
wspólnoty mesjańskiej, którą Michael prowadzi wraz z żoną Marianne oraz innymi braćmi.
Jest to też pomieszczenie, w którym mogą
rozwijać swoją działalność charytatywną, skierowaną do wielu z tych, którzy przeżyli Holokaust oraz weteranów II wojny światowej. Jest
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to część wysłuchanych modlitw, o które prosił nasz brat Michael podczas swoich wykładów, które udostępniliśmy w ubiegłym roku
w ramach corocznej konferencji „Z Holokau-

Marianne podczas odwiedzin
u potrzebujących

stu do Żywej Nadziei”. Oprócz tego, że służba, którą prowadzi Michael i Marianne, rozwija się, jak to określił: „pełną parą”, to Pan
darował mu też dobrą współpracę z departamentem do spraw socjalnych i opieki nad ocalałymi z Holokaustu w Riszon le-Cijon, gdzie
Michael mieszka i służy. Powierzajmy Panu Michaela, jego rodzinę oraz wielokierunkową
służbę, którą prowadzi pośród swoich współrodaków. Oby cieszył się Bożym błogosławieństwem, zdrowiem i Jego ochroną na każdy dzień.
W ostatnim czasie nasz drogi przyjaciel Edik,
który od wielu lat zaangażowany jest w służbę

Edik

głoszenia Słowa Bożego w Izraelu, poważnie
zachorował. Edik usługiwał też na zeszłorocznej konferencji organizowanej przez nas w trybie on-line. Pod koniec marca tego roku Edik
przeszedł operację na nowotwór. Dzięki Bogu,
czuje się już lepiej. Powierzamy Edika w naszych modlitwach, aby mieszkając i służąc Bogu
w Ziemi Izraela, jak najdłużej mógł dzielić się
Dobrą Nowiną o Jeszui Mesjaszu ze swymi
współrodakami. A wiemy, że Bóg współdziała we
wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia
jego są powołani. List do Rzymian 8,28
Pisząc ten list, mamy nadzieję, że w jakimś
stopniu, pomimo wszystkich ograniczeń związanych z brakiem bezpośredniego kontaktu
z naszymi drogimi na Ukrainie, ponownie przybliżyliśmy Wam niektóre z osób, którym
wspólnie niesiemy pomoc materialną i duchową przez głoszenie Słowa Bożego. Od
wszystkich osób, które otrzymują tę realną
pomoc, przekazujemy Wam serdeczne pozdrowienia i wyrazy wdzięczności. Wobec ciągle pogarszającej się sytuacji na Ukrainie, za
każdym razem uświadamiamy sobie, jak bardzo potrzebna jest ta pomoc. Niech to wszystko jeszcze bardziej mobilizuje nas do modlitwy i wytrwałej postawy w dziele miłosierdzia
dla narodu Bożego przymierza. Prosimy Was,
módlmy się jedni o drugich, abyśmy czyniąc
wspólnie to Boże dzieło miłosierdzia, mogli jak
najlepiej i jak najefektywniej wykorzystywać
czas, który jest przed nami. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy,
lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni
są złe. List do Efezjan 5,15–16
Drodzy Przyjaciele. Z przykrością pragniemy poinformować Was, że w ostatnim czasie
odszedł do Pana nasz drogi brat w Chrystusie
Andrzej Mąsior. Przez pierwsze lata istnienia
tej służby Pan dał nam możliwość bliskiej
współpracy, podczas której nasz drogi brat
obdarowany piękną grą na gitarze oraz śpiewem pieśni hebrajskich, mógł wielokrotnie
usługiwać na naszych konferencjach, a także
podczas licznych wyjazdów na Ukrainę, gdzie
poprzez śpiew i grę wiele żydowskich serc
otwierało się na Słowo Boże oraz na Zbawi-
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Andrzej Mąsior

ciela Jeszuę. Teraz jest on już u swego Pana i
Zbawiciela, któremu zaufał i któremu powierzył swoje życie. My wszyscy, wdzięczni za

życie Andrzeja, pozostaliśmy jeszcze na tej ziemi, gdzie zmagamy się w codziennych trudach.
Jednakże nasza nadzieja i modlitwa zmierzają
do Pana i Zbawiciela, który w trudach codzienności posyła swoją pomoc i wsparcie. Módlmy się o siebie wzajemnie, abyśmy w wytrwaniu i wierności mogli kiedyś wszyscy spotkać
się u tronu Jego chwały, wielbiąc Go za wszystko, co dla nas dokonał. A temu, który was może
ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa
Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
List Judy 1,24-25
W imieniu Mesjasza Izraela Jeszui dziękujemy Wam bardzo za Waszą wytrwałość w tej
służbie.
Szalom z Oświęcimia

Wspólna modlitwa o Izrael
Drodzy Przyjaciele. Świadomi tego, iż w Waszej postawie błogosławicie i modlicie się o Izrael, pragniemy podzielić się kilkoma spostrzeżeniami nadesłanymi do nas przez naszych drogich przyjaciół
i współpracowników w Izraelu. Jako wierzący w Mesjasza Izraela Jeszuę i mieszkający w Ziemi Izraela,
w jeszcze większym stopniu odczuwają ciężar modlitwy o swój naród. Poniżej zamieszczamy te informacje,
które nadesłali do nas wraz z gorącą prośbą o modlitwę, aby sytuacja spowodowana pandemią wirusa COVID-19 oraz związanymi z nią szczepieniami nie doprowadziły do trwałego podziału lub dyskryminacji
w społeczeństwie izraelskim, które dotykają nawet wiele społeczności mesjańskich w tym kraju:
„Społeczeństwo jest coraz bardziej podzielone, ale nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Niektóre restauracje i sklepy nie wpuszczają do środka osób niezaszczepionych. Jest to niezgodne z prawem, dlatego zachęca się ludzi do informowania policji, jeśli odmówiono im jedzenia w restauracji,
ponieważ nie przyjęli szczepionki. Ale to i tak się często zdarza.
Wczoraj weszliśmy do biura państwowego urzędu i zostaliśmy wyrzuceni (w delikatny i taktowny
sposób, ale jednak…), ponieważ nie byliśmy szczepieni.
Jeśli ludzie noszą maski w miejscach publicznych, zwykle nie pyta się ich, czy są zaszczepieni. Ale…
Nie możesz nigdzie latać, jeśli nie jesteś zaszczepiony.
Nie możesz pójść do teatru, kina ani na imprezę sportową bez dowodu szczepienia.
Tak więc powoli sprawy stają się bardziej dyskryminujące. Jednak wiele osób protestuje przeciwko
„zielonemu paszportowi”. Nie ma jednego zielonego paszportu, ale różne rodzaje, wydawane przez
różne miejsca (przychodnie, Ministerstwo Zdrowia itp.)
Cała nasza kongregacja sprzeciwia się przymusowym szczepieniom i idei zielonego paszportu.
Osoby, które nie są zaszczepione, mogą zachować pracę, ale ich pracodawcy mogą wymagać od
nich wykonywania testu COVID co tydzień, a nawet co kilka dni. Jest to kosztowne.
Wszyscy żołnierze są zaszczepieni. Nie mogą odmówić, chyba że w przeszłości wystąpiły
u nich reakcje alergiczne na szczepionki.
W Izraelu mamy wybory do Knesetu. Bierzemy w nich udział wraz z partią Gush HaTanachi (Blok
Biblii). Nie oczekujemy zwycięstwa, ale to początek. Staramy się pomóc ruchowi pro-life w Izraelu
i zapewnić prawo do aliji dla Żydów mesjanistycznych. Chcemy również reformy opieki zdrowotnej,
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sprzeciwiamy się zielonemu paszportowi i przymusowym szczepieniom. Pracujemy również na rzecz
tańszych mieszkań”.
A oto informacje jeszcze od innych osób:
„Znam ludzi, którzy zostali powiadomieni, że stracą pracę, jeśli się nie zaszczepią. Możesz usiąść
w restauracjach tylko z karnetem Green Pass, a także zatrzymać się w hotelach. Jeśli nie masz zielonej
przepustki, musisz wykazać się negatywnym wynikiem testu COVID.
Nawet niektóre zbory mesjańskie wymagają zielonej przepustki, twierdząc, że aby być dobrymi
obywatelami, trzeba się zaszczepić. Dzieli to wierzących tutaj i na całym świecie”.
Prosimy Was gorąco o modlitwy w związku z tą napiętą sytuacją w Izraelu, aby w kraju, który i tak
przechodzi przez wiele trudności i zmagań związanych ze swoją egzystencją, dodatkowe problemy
jeszcze bardziej nie osłabiły i nie doprowadziły tam do wewnętrznych konfliktów. Wiemy, że Pan jest
wierny swoim przymierzom oraz że postawa Jego serca wobec Izraela się nie zmieniła. Jesteśmy przekonani o tym, że nasza postawa, jako tych, którzy poprzez wszczepienie dołączyli do tego ludu, także
nie powinna być inna, gdyż sam Pan powiedział w swoim Słowie: I będę błogosławił błogosławiącym tobie,
a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I Księga
Mojżeszowa 12,3

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.
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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.
• 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.
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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.
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.
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