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”Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och  är är 
Frälsaren för alla människor ... ” i Tim 4:10 
 
Kära bönevänner ! 
Hälsning från våra hjärtan till Er alla från det polska ”fältet ” / somliga av Er kanske vet  att 
vårt lands namn kommer av ”pole ”, som betyder ”fält ”/ När året går mot sitt slut ser vi 
tillbaka för att minnas vår Guds godhet och trofasthet. Vi har verkligen upplevt Honom som 
den levande Guden, som är nära dem som vill vara nära honom. Han är sannerligen 
Frälsaren, som förser i behovets tider, som ger ljus i mörka tider . 
 
TACKA HERREN, TY HAN ÄR GOD 
Det är på grund av denne levande Guds trofasthet men också på grund av Era bö- 
ner som mycket kunnat genomföras under det gångna året, både i Polen och i 
andra länder. Låt mig nämna några av dem: 
 
1.TJÄNSTEN FÖR JUDAFOLKET :Bibelsamlingar för överlevande från Förintelsen, Bibel- 
läger för judiska barn och ungdomar, uppföljningsresor till olika städer i Vitryssland och 
Ukraina, besökstjänst i Polen / Warszawa och Krakow / och utrikes / St Petersburg i 
Ryssland, Minsk i Vitryssland/ 
2.TJÄNSTEN FÖR KRISTNA:Bibel- och bönekonferenser organiserade av vår Olivträdsge- 
menskap på olika platser i Polen / några av dem på ” Farmen ”/, besök i församlingar och 
gemenskapsgrupper med undervisning och föreläsningar om Israel; kontakt med kristna i 
olika samfund genom våra skrifter , ” Vår äldre broder-bulletin” / utsänd till 1200 adresser / 
och ”Sowing and reaping ”, bönebrevet till ett växande antal förebedjare i Polen. 
 
Arbetet har växt och vi prisar Herren för det! På samma gång är vi medvetna om att 
vi ingenting kan göra utan Honom och att vi behöver hans vishet och Den helige 
Andes ledning för att veta hans vilja om de fortsatta stegen. Så vi sätter vårt hopp 
till den levande Guden, och vi tackar Er, kära vänner, för att Ni står på vår sida i 
bön. 
 
CHANUKA-LJUSHÖGTIDEN 
När detta skrivs firar hela den judiska världen de sista dagarna i Chanuka-Ljus- 
högtiden. Omkring 50 av våra judiska vänner lite varstans i Polen fick brev med 
Chanukahälsningar från oss. Många av oss kunde ta del i firandet personligen. 
Här några ” sista -minuten ”-nyheter: 
 
JUDISKA BARN FRÅN VITRYSSLAND TILL WARSZAWA . Som en fortsättning av tjänsten 
för de judiska barnen kom Gustav med ett initiativ att inbjuda en grupp på om- kring 40 
barn från en söndagsskola i Vitryssland första weekenden i Chanuka. Barnen gav en fin 
konsert med judisk musik i en evangelisk kyrka i Warszawa . Andra evangeliska försmlingar 
fick tillfälle att ge logi åt de judiska barnen och deras lärare i sina hem . För många av dessa 
kristna var det första gången i livet  
 
Vi tror det blev en början av en gemenskap och vänskap som kan ge en välsignad Herrens 
skörd i framtiden. Gästerna fick ta emot presenter och speciella kort med Chanukahäls-  
ningar för deras familjer hemma. På båda sidor var det en glädjerik och rörande erfarenhet 
 



¤ TVÅ CHANUKAKONFERENSER ORDNADES AV KRISTNA: 
 
 1. En i Ustron, i södra Polen, anordnad av vår medarbetare Emilia. Kristna från trakten fick 
kunskap om den judiska högtiden och dess anknytning till Herren Jesus , Messias, genom 
pastor Kaziks undervisning om om nuets händelser i Israel genom Anna /författaren av 
detta brev/ Vi avskiljde en bönestund för Israel och det judiska folket  
2. I norra Polen hölls en annan Chanukakonferens , ordnad av baptistförsamlingeni Koza- 
lin. Vår broder Lech har undervisat många gånger i den församlingen. Han medverkade 
också vid denna konferens Församlingens medlemmar inbjöd några av sina judiska vän- 
ner, ordnade judisk musik och Chanukaförtäring. Det var en bra och lärorik erfarenhet för de 
kristna och ett vittnesbörd för de judiska vännerna. 
 
¤ CHANUKABESÖK I VITRYSKA STÄDER . I juni var Maria och Gustav värdar för en 
grupp barn från söndagsskolan i Rechitza.Nu reste de dit för att besöka barnen sista 
weekenden av Chanuka. Danuta, en polsk bibellärare för barn reste med dem och gav  en fin 
lektion  om ljus och om Honom som har blivit Världens ljus, Israels Messias. 
De kom tillbaka mycket glada och välsignade , trots den 11 timmar långa kön vid 
gränsen mellan Vitrysland och Polen, i hård vinterkyla. 
Waldemar, en broder, som nyss har gått in i vår gemenskap , reste till Lida, en annan 
vitrysk stad , där han tidigare fått kontakt med den judiska församlingen under en 
resa med Gustav och Mirek. Waldemar sa, att judarna var glada att ha en kristen från 
Polen som gäst vid deras Chanukafirande. Vi ber om en framtida möjlighet att 
inbjuda den församlingens barn till Polen för ett Bibelläger. 
 
CHANUKAFIRANDE MED JUDISKA VÄNNER I WARSZAWA  Jag hade glädjen  och för- 
månen att få sjunga hebreiska sånger vid firandet på ”Cafe´Eilat ”, högkvarteret för 
sällskapet Polen- Israel - för en grupp polska och judiska vänner, inklusive personalen på 
Israels ambassad. Pastor Kazik ombads ge en kort appell om Chanuka.Det var en glädje att 
senare få höra att ambassadören  tyckte om våra sånger  och att han blev personligen upp- 
muntrad av detta faktum att polska kristna kunde sjunga ur Psaltaren  på hebreiska. 
Sådana händelser påminner mig alltid om orden från Jesaja: ”Trösten, trösten  mitt folk!” 
 
NYTT FRÅN S:T PETERSBURG 
Tack för Era förböner för arbetet i S:t Petersburg! Här kommer ett utdrag från senaste brev.  
”Vi tackar Gud för dem som kunde lyssna till De Goda Nyheternas Radio- program/sänds 
två gånger i veckan, onsdagar och söndagar/och särskilt för dem som gav sina liv till Gud 
och nu möts en gång i veckan. Snälla Ni, bed för Viktor och Tanya, vilkas ansvar för 
radioprogrammen växer. Vi planerar att börja - tillsammans med Viktor - en bulletin, genom 
vilken vi kan ge mera information och undervisning för radiolyssnarna. En del lokala 
församlingar är också intresserade av att få en sådan bulletin. 
 
Åter till S:t Petersburg. Det har gått två år sedan Pawel och Anna började sitt arbete där. Vi 
tackar Gud för allt som skett och ber om Guds fortsatta ledning. Anna och hennes barn  
kommer till Polen för att fira jul. Så gör också vår medarbetare Basia, som har tjänat Herren 
där sedan 1995 och som just nu förser 4 000 judar med biblar och matpaket Vi ber för en skön 
viloperiod och för en andlig, fysisk och känslomässig styrka att resa tillbaka och fortsätta 
detta - inte alltid lätta - arbete långt hemifrån. 
 
Vi ber för en skön viloperiod och för en andlig, fysisk och känslomässig styrka 
att resa tillbaka och fortsätta detta - inte alltid lätta - arbete så långt hemifrån 



 
 
 
FLERA FÖRBÖNSÄMNEN 
# Hanya är särskilt tacksam till dem av Er som har kommit ihåg Ursula. Hanya skriver: 
”Vintern är  en särskilt svår tid för henne, men hon försöker ”lyfta upp sina ögon dit, 
varifrån hjälpen kommer ”. En till två gånger i veckan ordnar vi måltider för henne. Jag 
hoppas att hon långsamt är på väg ut ut sin depression . 
Hanya ber också om förbön för en judisk familj: Ela /överlevande från Förintelsen/, 
hennes son Peter, hans fru och dotter.  ”De förtröstar alla på Jesus som sin Herre. Men de 
upplever en mycket svår tid. Peter har förlorat sitt arbete, därför att personer på jobbet har 
fördomar mot judarna, vilket var uppenbart genom deras attityd mot honom . Han är rädd 
för att börja ett annat jobb. Hans dröm är att tjäna Herren på heltid, men han har för lite 
bibelkunskap. Som deras vänner tror vi att Herren har något stort i beredskap för den 
familjen. Snälla Ni, bed att de håller ut i tålamod och hopp ”. 
 
# Margareta tackar för Era förböner för Irene på vårdhemmet, som har genomgått en ope- 
ration Endast en del av tumören kunde avlägsnas. Operationen lindrade en del av 
smärtorna för en tid. Hon bekänner sin förtröstan på Gud. På samma vårdhem finns en 
annan judisk vän, Tonya, också överlevande från Förintelsen. Advokat till yrket, har hon 
suttit i rullstol i många år. Trots det är hon mycket verksam. Hon till och med kör  
bil. Herren har använt vår grupp i fråga om Tonya. Från att ha varit utan tro, har hon nu 
kommit till tro på Gud, men i hennes svåra situation är det inte lätt att förtrösta . 
# Regina ber om förbön för Genya /92 år gammal/, som vi har nämnt om tidigare. Genya 
vars hela familj gick under på en och samma dag i ett dödsläger, har varit vår vän under 
många år. Under någon tid har hon lidit av en psykisk demens, som förvärras mer och 
mer. Men samtidigt är hon fysiskt bra och mycket verksam. Regina bor med henne i 
hennes lägenhet men att vårda Genya blir allt svårare. Snälla ni, bed om styrka och 
visdom för Regina, som också har andra uppgifter i vår gemenskap. 
 
# Syster Alice sänder sina hälsningar till Er alla. Hon ser fram mot att få se en del av Er 
under hennes planerade resa till England. Före konferensen i Birmingham/ 20 april / 
kommer hon att vara i London och efter konferensen i Wales och västra England. Hon 
sätter värde på era förböner 
  
Kära bönevänner ! 
Ni kanske inte får det här bönebrevet före jul, men våra varma tankar kommer att vara 
med Er alla. Vi önskar Er en överflödande välignelse från Gud för år 2002. Låt oss 
tillsammans ”fästa vårt hopp på levande Gud, som är alla människors Frälsare, särskilt dem 
som tror” 
På vår gemenskaps vägnar 
Anna 
 


