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Bóg chce przebaczyć i uzdrowić ziemię
…i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać
mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich
grzechy i ich ziemię uzdrowię.
II Kr. 7:14

Bóg pragnie, aby Jego lud ukorzył się w modlitwie, szukał Jego oblicza i aby odwrócił
się od swoich złych dróg. Wówczas On sam wysłucha, odpuści nasz grzech i uzdrowi
ziemię. Możemy się zastanawiać, o jaki grzech związany z ziemią chodzi. Istnieje jeden
grzech, który jest związany z ziemią. Jest nim wina przelania niewinnej krwi, gdyż krew
ta kala i bezcześci ziemię. Nie bezcześćcie ziemi, w której mieszkacie! Krew bowiem bezcześci ziemię, a ziemi nie można oczyścić od krwi, która na niej została przelana, inaczej jak
tylko krwią tego, który ją przelewa. I nie zanieczyszczajcie ziemi, w której mieszkacie…
IV Mojż. 35:33-34. W związku z tym, że ziemia została skalana i zbezczeszczona niewinnie przelaną krwią, potrzebuje uzdrowienia. Kiedy Kain zabił Abla, po raz pierwszy została przelana niewinna krew, w wyniku czego Kain oraz ziemia znaleźli się pod przekleństwem. Od tego czasu w wielu miejscach na całej Ziemi niewinna krew była i jest
przelewana i ciągle bezcześci ziemię.
My, jako kapłani, przez pokutę identyfikacyjną mamy obowiązek prosić Boga, aby przebaczył nam tę winę i aby ziemia została uzdrowiona. Mamy świadomość, że tylko krew
Pana Jezusa może tego dokonać. Chcemy się modlić za naszymi krajami, aby proces
przebaczenia i uzdrowienia następował tam, gdzie żyjemy. Każdy powinien to czynić
w swoim kraju, gdyż każdy kraj ma swoją historię związaną z grzechem przelania niewinnej krwi.
Podczas II wojny światowej Żydzi byli przywożeni do byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau z różnych miejsc i z różnych krajów, a następnie mordowani w komorach gazowych, a ich ciała spalane. Pragniemy, aby z tych właśnie miejsc,
z których byli przywożeni, przyjeżdżały osoby wierzące i prosiły o przebaczenie tej winy.
W tym roku podczas modlitwy na miejscu selekcji w ramach naszej konferencji „Z holokaustu do żywej nadziei”, która odbędzie się 20–23 sierpnia 2015 w Oświęcimiu, chcemy prosić o przebaczenie winy przelania niewinnej krwi oraz uzdrowienie ziemi. Będzie
to miało miejsce na terenie byłego obozu, gdzie ich krew została przelana. Właśnie z tych
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miejsc, z których pochodzili, potrzebujemy wierzących, którzy przyjadą na to miejsce.
Tak, jak w czasie holokaustu z Europy do KL Auschwitz-Birkenau przyjeżdżały transporty Żydów na śmierć, tak niech teraz przyjeżdżają wierzący z różnych narodów, aby prosić o przebaczenie i uzdrowienie ziemi.
Poniższa mapa przedstawia miejsca, skąd były przywożone transporty Żydów z Europy.

Niech wizja zebrania Kościoła na miejscu selekcji realizuje się przez odkupieńcze dzieło krwi
Jezusa Chrystusa, w której mamy przebaczenie i uzdrowienie. Tylko krew Jezusa może dokonać odkupienia tego miejsca, dlatego że przemawia lepiej niż krew Abla: …do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Hebr. 12:24
Szalom z Oświęcimia,
Roman Gaweł
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Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei”
odbędzie się
w Oświęcimiu w dniach 20–23 sierpnia 2015 r.
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przy ul. Legionów 11.
Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat
w wysokości 50,- zł od osoby, co da gwarancję zakwaterowania na miejscu konferencji.
Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu
nr: 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468 z dopiskiem „Konferencja”.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 31.07.2015.
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PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ
I INFORMACJE
1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz
w diasporze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:). Prośmy o ochronę ich
życia przed wszelkimi atakami terrorystycznymi.
2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie. Wstawiajmy się za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec
nich bezpodstawnych oskarżeń za obecny stan państwa. Módlcie się też
o naszą służbę pośród tego narodu, abyśmy spokojnie i bez przeszkód mogli nadal im służyć.
3. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło
pokoju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.
4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki
Waszemu wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą mądrość, abyśmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do
wzajemnej współpracy.
5. 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.
6. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decyzjach nasz kraj nadal pozostał sojusznikiem i przyjacielem Izraela, gdyż „...będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę;...” I Mojż. 12:3a.
7. 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.
8. 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:
•
•

Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
Siostrą Haliną z Gorzowa Wlkp. o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
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Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej
anemii.
Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie
ich wszystkich problemów.
Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
Renatą o Boże błogosławieństwo w pisaniu pracy na temat Izraela.
Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie i dalsze działanie Boże w jego życiu.
Bratem Janem z Koszalina, aby Bóg uzdrowił go z choroby serca.
Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej rodzinę oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną siłę do wytrwania w wierze.
Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej
męża Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.
Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie
oraz aby Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły
w pokonywaniu trudnego okresu w swoim życiu.
Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie.
Obecnie jest po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego
wieku cierpi na osteoporozę. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci pragnie
odzyskać sprawność.
Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża,
miłość w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla niej.
Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres
w swoim życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża
oraz wzmocnienie ich wiary.
Zdrowie siostry Barbary z Dąbrowy Górniczej i zbawienie jej bliskich.
Zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny Ewy i Jerzego z Gubina.
Siostrą Grażyną z Wrocławia, która prosi o modlitwę za córkę Ewelinę
i syna 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 mądrość, rozwiązanie problemów, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.
Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie dzieci oraz wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej
syna Maćka.
Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację między nimi.
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Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy,
brata Pawła oraz swoje.
Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
Siostrą Jolantą, aby Bóg uwolnił jej męża Kazimierza z postępującej
choroby alkoholowej oraz dał się poznać jej 17-letniej córce Ewelinie.
Siostrą Anią z Zabrza, która prosi o modlitwy o upamiętanie i zbawienie dla jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niemczech.
Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który prosi o uzdrowienie 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 Teresą z Żor, która jest po dwóch wylewach, aby Bóg wzmocnił
ją w jej życiu.
Siostrą Krystyną o zdrowie dla jej córki Joli, a także o całkowity powrót
do zdrowia dla jej drugiej córki Teresy.
Bratem Kazimierzem z Ełku o uzdrowienie oraz zbawienie jego dzieci.
Bratem Tadeuszem z Ełku o zbawienie dla jego żony i dzieci.
Siostrą Haliną z Białegostoku o uzdrowienie z przewlekłych i uciążliwych schorzeń.
Bratem Mirosławem o uzdrowienie z rozedmy płuc oraz spowodowanych 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, aby znalazły zbawienie w Chrystusie.
O zdrowie dla Brata Marka.
O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

9. 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.
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10. 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.
11. 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.
12. 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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