Oświęcim, grudzień 2013 r.

Drogie Siostry, drodzy Bracia,
Oddajemy w Wasze ręce ostatni tegoroczny list informacyjno-modlitewny. Czas, w którym
będziecie czytać ten list, będzie zapewne czasem przygotowań do nadchodzących Świąt, ale
jest to także moment refleksji nad mijającym właśnie rokiem, kolejnym rokiem, w którym wiernie towarzyszyliście nam poprzez Wasze modlitwy oraz wsparcie finansowe tej służby.
Już niedługo skończy się 2013 rok. Za parę tygodni odejdzie on w przeszłość i tak jak wiele
innych lat pozostanie on tylko w naszych wspomnieniach.
Patrząc na nieubłaganie mijający czas, widzimy, iż bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy bliżsi
Królestwa Bożego. Wydaje się, że tak niedawno modliliśmy się, prosząc naszego Niebiańskiego
Ojca o błogosławieństwo na stojące przed nami 12 miesięcy, a dziś widzimy, jak Bóg wysłuchiwał naszych próśb i modlitw.
Poeta i myśliciel pochodzenia niemieckiego – Erich Kostner powiedział kiedyś:
„Pomnij na piąte przykazanie i w związku z tym nie zabijaj czasu”. W odniesieniu do tej
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refleksji nie chcemy, aby to wszystko, w czym z Bożą pomocą wzięliśmy udział w odchodzącym
już roku, utonęło bezpowrotnie w oceanie wieczności i chociaż po krótce, ale pragniemy na
nowo ożywić te wydarzenia przed Wami, aby zachować je w naszej wdzięcznej pamięci.
Był to dla nas rok, w którym nieprzerwanie mogliśmy prowadzić służbę miłosierdzia wśród
najbardziej potrzebujących potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba na Ukrainie.
W mijającym czasie z Bożą pomocą regularnie posyłaliśmy wiele paczek żywnościowych do
miast i miasteczek okręgu winnickiego. Chwała Bogu za Jego pomoc w tym jakże kosztownym
przedsięwzięciu.
Przeżyliśmy także gruntowną reorganizację stołówki w Winnicy, która z Bożej łaski funkcjonuje i rozwija się bez żadnych przeszkód. Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego łaskę, której udzielał
i nadal udziela dla naszej drogiej siostry Swiety oraz jej współpracowników, którzy nie tylko
z powodzeniem troszczą się o stołówkę w Winnicy, ale także w ramach działalności fundacji
Szamasz udzielają szeroko zakrojonej pomocy medycznej, którą w obecnym czasie objętych
jest 120 osób.
Cudownym i wspaniałym owocem tej działalności jest założona przez nich społeczność mesjańska, do której regularnie uczęszcza wiele osób, które przyjęły Mesjasza Jeszuę jako swojego
osobistego Pana i Zbawiciela.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj naszych drogich, Rozę i Zinova z Szepetowki, którzy wiernie służą – nie tylko prowadzą stołówkę, lecz także zaspakajają różnorakie potrzeby wielu potrzebujących członków społeczności żydowskiej w tym mieście.
W tym miejscu pragniemy na nowo wyrazić naszą głęboką wdzięczność Bogu oraz Wam za
modlitwy, które nie raz przenosiły nas w trudach i zmaganiach w tej służbie oraz za regularne
wsparcie finansowe wszystkich projektów, które prowadzimy na Ukrainie. Jesteście dla nas
dowodem Bożej wierności, łaski i miłosierdzia, którego tak wiele doznaliśmy w mijającym czasie. Niechaj sam Bóg obficie wynagrodzi Wam Wasz wkład i zaangażowanie w tę służbę.
Również działalność w naszym kraju przyniosła nam wiele powodów do radości i wdzięczności naszemu Panu.
W mijającym roku wspólnie z Braćmi i Siostrami z Węgier, Słowacji, Austrii i Polski wzięliśmy
udział w międzynarodowym projekcie sfinansowanym z funduszów Unii Europejskiej. Był to
czas modlitwy, refleksji oraz pouczających wykładów i spotkań na temat tego, jaka była, a jaka
powinna być nasza rola w historii w stosunku do narodu żydowskiego.
Przeżyliśmy też radosny i dobry czas podczas corocznego Marszu Żywych, gdzie na nowo
mieliśmy możliwość, aby pocieszać naród Bożego wybrania, który tak licznie zawitał do Oświęcimia z najróżniejszych zakątków Europy i świata. Kolejny raz mogliśmy rozdać dziesiątki plakietek z błogosławieństwem Aarona (IV M. 6,23-27), a przez to wiele osób doznało błogosławieństwa i pocieszenia.
Wielkim wyzwaniem i przedsięwzięciem była dla nas organizacja kolejnej międzynarodowej
konferencji „Z holokaustu do żywej nadziei” w Oświęcimiu. Był to szczególnie błogosławiony
i dobry czas wspólnego spotkania się z wieloma Siostrami i Braćmi z całego kraju oraz z zagranicy. Był to także czas pokuty oraz ogłaszania Bożego zwycięstwa i pojednania na miejscu selekcji byłego obozu śmierci w Birkenau. Każdorazowe takie spotkanie jest wypełnianiem się wizji
zebrania Kościoła na miejscu selekcji, którą Pan dał nam w 2005 roku. Wówczas zrozumieliśmy,
że Bóg chce zebrać Kościół z różnych narodów, aby uniżył się za wszelki antysemityzm względem Izraela oraz za winę przelania krwi na tym narodzie.
Jednym z ostatnich wydarzeń było zorganizowanie odpoczynku dla dziewięcioosobowej grupy
Żydów z Ukrainy, którym na co dzień pomagamy w ich różnorakich potrzebach.
Zastanawiając się nad obfitością Bożych łask i błogosławieństw, jakich doznaliśmy w mijającym roku, możemy razem z psalmistą powiedzieć: „Wieńczysz rok dobrocią swoją, a drogi
twoje ociekają tłustością” (Ps. 65,12). Rzeczywiście Jego łaska, dobroć i miłosierdzie są dla nas
niezwykłym bogactwem, które mobilizuje i motywuje do dalszej służby dla Niego.
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W perspektywie tej służby czas ma niebagatelne znaczenie, dlatego warto być wrażliwym na
potrzeby tych, których On ciągle nosi w swoim sercu i których ciągle nazywa „źrenicą swojego
oka”. Dni odchodzą bezpowrotnie, a wraz z nimi ci, którym niesiemy tę pomoc.
Tak więc żegnamy już 2013 rok, który tak wiele wniósł nie tylko w nasze życie, ale przyniósł
też wiele nadziei i radości do serc wielu, którzy otrzymali nawet niewielką pomoc, oraz słowa
otuchy przez Mesjasza Izraela Jeszuę.
Co przyniesie z sobą nowy 2014 rok? Nie wiemy, gdyż jest to zakryte przed nami, a wiadome tylko naszemu Bogu, który zna każdy nasz krok w nadchodzącej przyszłości. Jedno wiemy
na pewno, że czas, którym dysponujemy tu na ziemi, jest ograniczony. Bóg daje nam kolejny rok
– kolejny etap w naszym życiu, abyśmy z daru, jakim jest czas jeszcze lepiej korzystali.
Myśląc o nadchodzących, nie znanych nam jeszcze dniach, przypominam sobie krótki, ale
jakże znamienny poemat angielskiej pisarki Minnie Haskins:
Poprosiłam strażnika stojącego u wrót Nowego Roku: „Daj mi światło, abym bezpiecznie mogła
kroczyć w nieznane”.
On odpowiedział: „Idź śmiało w ciemność! Tylko złóż swe dłonie w ręce Boga. Będzie to dla ciebie
lepsze niż światło i bezpieczniejsze niż znana ci droga”1.
Siostry i Bracia, złóżmy zatem ten cały nadchodzący czas w ręce Wszechmogącego Boga,
a On poprowadzi nas w swoim pokoju i łasce, czego Wam i sobie z serca życzymy.
Niechaj Jeszua, Mesjasz Izraela, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam, prowadzi Was
i błogosławi w nowym 2014 roku!

Szalom z Oświęcimia

1

http://www.stmgrts.org.uk/archives/2010/12/the_man_who_stood_at_the_gate_of_the_year.html
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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 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi.

2.

Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło pokoju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

3.

Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wiele osób zmaga się z chorobami oraz cierpi niedostatek. Wśród nich są nowi emigranci,
a także wdowy wraz z dziećmi. Bardzo Was prosimy, abyśmy jako Stowarzyszenie Służba
Szalom mogli wesprzeć choćby w niewielkim stopniu ich potrzeby, a przez to dotrzeć do
ich serc z poselstwem miłości w Mesjaszu Izraela Jeszui. Pomoc tą chcielibyśmy czynić
przez kongregacje mesjańskie w Izraelu.

4.

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.

5.

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.

6.

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.

7.

Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i menorą na okładkach. Biblie te drukowane są w Finlandii. Obecnie wyczerpał się cały nakład.
Prosimy Was, módlcie się o jak najszybsze wznowienie nakładu, abyśmy mogli znów przekazywać je tym, którym pomagamy.

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:
•
•
•
•

Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
Uzdrowienie siostry Haliny z Wisły Czarne.
Zdrowie siostry Barbary z Dąbrowy Górniczej i zbawienie jej bliskich.
Zdrowie i zbawienie mamy brata Romana z Oświęcimia.
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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 niej i jej męża.
Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą za swoją
mamą i siłę duchową dla siebie.
Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci i uwolnienie od choroby alkoholowej syna Maćka.
Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację między nimi.
Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na poważne problemy zdrowotne.
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.
Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep
wątroby.
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.
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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.
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.

Marsz Żywych 2014
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Marszu Żywych pragniemy
poinformować, że kolejny Marsz odbędzie się 28.04.2014. Wzorem minionych lat nadal chcemy w nim uczestniczyć i błogosławić wszystkich jego uczestników. Tak jak w zeszłym roku koszt uczestnictwa w Marszu Żywych będzie
wynosił 100 zł od osoby, co da gwarancję uczestniczenia w nim wszystkim
zainteresowanym. Opłata ta jest wymagana przez organizatorów Marszu
Żywych z Izraela i w całości im przekazywana.
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Chanuka
Za czasów Drugiej Świątyni, w II wieku p.n.e., na terenie Izraela panował Antioch IV z syrogreckiej dynastii Seleucydów. Część Żydów uległa wtenczas wpływom helleńskim, widocznym
przede wszystkim w posługiwaniu się greką i w stroju, nie zaś bezpośrednio w sferze religijnej.
Antioch, który w czasie swoich rządów wszczął prześladowania przeciw Żydom zabronił im
praktykowania judaizmu, nakazując kult bogów greckich. W końcu wprowadził on do Świątyni
posąg Zeusa Olimpijskiego i zaczął uprawiać w niej kult, bezczeszcząc Świątynię. Dla Żydów
taka sytuacja była nie do przyjęcia. Podnieśli przeciwko Seleucydom powstanie na czele którego
stanął Juda Machabeusz, który doprowadził ich do zwycięstwa. On właśnie oczyściwszy Świątynię i rozebrawszy skalany ołtarz, przywrócił kult Boga Żydów i na nowo poświęcił Świątynię.
Dla upamiętnienia zwycięstwa Judy Machabeusza i ponownego wyświęcenia Świątyni, Żydzi
obchodzą 25 dnia miesiąca Kislew święto Chanuka. Nazwa „chanuka” została nadana dla upamiętnienia faktu, że żydowscy wojownicy odpoczęli – hebr. „chanu” – zakończywszy walkę
z Syro-Grekami. Miało to miejsce w dniu 25 miesiąca Kislew – zaś zapisaną hebrajskimi literami
cyfrę 25, można odczytać jako „ka”.
Dwa przesłania niesie z sobą święto Chanuka. Pierwsze z nich – nawet nieliczny naród, jeśli
pragnie być wierny własnej tradycji, może z bożą pomocą odnieść zwycięstwo nad silniejszym,
który próbował narzucić mu siłą swoją religię. Drugie – wiąże się z oddziaływaniem świata,
który może wywierać na człowieka pewien wpływ, jednak nie powinien on nigdy doprowadzić
do wyrzeczenia się tożsamości.
Wiele jest interpretacji i legend związanych z powstaniem święta Chanuka. Jedna z nich
powiada, że gdy Juda Machabeusz przystąpił do porządkowania zbezczeszczonej Świątyni, znalazł tylko jedno naczynie zawierające nieskalaną oliwę, która mogłaby służyć do rozpalenia Menory. Niestety, naczynie było tak małe, że oliwa mogłaby starczyć tylko na jeden dzień. Potrzebna była bowiem oliwa na osiem dni, gdyż tyle czasu potrzeba było aby sporządzić nową, czystą
oliwę. I wtedy stał się cud, i oliwa z małego naczynka paliła się przez pełne osiem dni.
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