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Välsignad vare vår Herre Jesus Kristi   Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,  
han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud 
 
Kära bönevänner! 
Vi sänder kärleksfulla hälsningar till Er alla, som får detta brev. Vi hoppas att Ni upplever Guds 
dagliga ledning, hjälp och välsignelse i Er vandring tillsammans med honom. 
 
Åtskilliga månader har gått sen vi sände höstbrevet 2004. Vi måste erkänna att vi misslyckats 
med att upprätta en regelbunden kommunikation med Er. Samtidigt är vi tacksamma till Gud, 
när vi ser tillbaka på dessa månader och ser vad som blev möjligt att göra, tack vare Guds nåd 
och bönerna från Er, som fortfarande minns oss. 
Vi som arbetat i Olivträdet har  
1. kunnat nå många kristna i olika lokala kyrkor med budskapet om Guds plan för Israel 
2. haft förmånen att nå många judar med budskapet om hans fortsatta kärlek, både i Polen och i 

utlandet. 
 
Gud arbetar i Polen. Vi tackar Herren för ett växande antal kristna i vårt land , som tar 
initiativ med målsättningen att bygga broar av vänskap mellan kristna och judar, mellan Polen 
och Israel. Vi gör det med en attityd av ånger och välsignelse. Vi ser det som ett tecken på 
Guds arbete och på hans svar på många böner, som sänts upp till hans tron i många år – också 
vid de många konferenser och bönemöten, som organiserats av Olivträdet.  
Detta år, har många judar, både från Israel och andra länder besökt Polen, detta på grund av  
de många minnesgudstjänster, som anordnats på grund av att det gått 60 år sedan freden slöts. 
Över 10 000 kom för att närvara vid den årliga March of the Living mellan Auschwitz och 
Birkenau. Vi är tacksamma till Herren att många av dem upplevde den vänskap och 
solidaritet, som polska kristna visade. 
  
Vi känner starkt att det som händer i vårt land är en del av Guds förberedelse för svårare tider, 
som kommer, när vi kan komma att möta ett stort antal judiska flyktingar, som lämnar 
Nordlander ( Jeremia 16:14-16)  Var snäll och be för oss att vi får vara känsliga för den 
ledning, som Herren visar, när det gäller framtiden. 
 
VI GER ÄRA TILL HERREN 
 ¤ För de många förbönskonferenser för Israel, som vi kunnat arrangera från oktober 2004 till maj 2005 i olika 
delar av Polen, och för de många polska kristna, vars hjärtan blivit berörda av budskapet om Guds kärlek till 
Israel, och som uttryckt sin önskan att läsa vårt material regelbundet, bedja för Israel och bli praktiskt 
involverade i att hjälpa judar. 
 
 ¤ För den pågående tjänsten att informera kristna om Israel och uppmuntra till förbön, genom att förse dem med 
vår kvartalstidning Vår äldre bror ( med Anna som redaktör ) och vårt polska nyhetsbrev Sådd och skörd, som 
utkommer varje månad, men Felicia som redaktör. 
 
 ¤ För Gustavs och Hanyas nya tjänst i Stettin och för den nystartade förbönsgrupp för Israel i den baptistkyrka, 
där de tjänar. 
 
 ¤ För den undervisning som pastorerna Waldemar och Lech får ge i lokala kyrkor. 
 
 ¤ För de 5 månader som Ludmila kunde arbeta för den lokala socialhjälpen till de äldre judar i Warszawa, som 
överlevt Förintelsen och som genom henne berördes av Herrens kärlek. 



 
 ¤ För den personliga tjänst, som utförs av Margaret, som regelbundet besöker överlevare, i synnerhet Ruth ( som 
bor i ett sjukhem ) och Lilian och hennes sängliggande far Adam. 
 
 ¤ För Barbaras tjänst i södra Polen. Efter det att hon tillbringat 10 år i Herrens tjänst för äldre judar i St 
Petersburg, är hon nu tillbaka i sin hemstad och i sin hemkyrka, där hon leder en förbönsgrupp för Israel, med sin 
pastors godkännande och välsignelse.  Vi är tacksamma till Herren för hennes trofasta tjänst, för nya kontakter 
bland kristna och i den judiska församlingen. Vi ber också om ekonomiskt stöd för henne, så att hon kan fortsätta 
sin tjänst 
 
  ¤ För vårt samarbete men andra bröder och systrar i Polen, som är kallade att tjäna det judiska folket och 
uppmuntra kristna att välsigna Israel, särskilt Gustav och Maria på Farmen 
 
ÄNNU ETT HELGON ATT GLÄDJAS ÖVER 
 
Allt ifrån början av vår tjänst, som startades för 30 år sedan av syster Alice, var vår bön, när 
vi blev god vän med en äldre överlevare: ” Herre, låt henne ( honom ) inte dö, förrän hon (han 
) är redo att möta Dig ”. Detta var också vår bön, när det gällde Lila. Herren hörde bönen, som 
han gjort i så många andra fall. Lila var redo att möta sin Messias. Hon gick hem i en ålder av 
89 år. Hon hade varit en trogen deltagare i vår årliga Bibelhelg sen 10 år. Vi var rörda och 
ödmjuka, när vi såg hur Herren arbetade i hennes hjärta. Från att har varit en ateist ( 
uppfostrad i det kommunistiska Sovjet ) blev hon en person, som älskade Guds ord ( som hon 
kunde läsa på hebreiska ) och Israels Messias. Hon älskade att sjunga psalmer, på hebreiska 
och polska. Vi tror att hon nu gläder sig i kungens närhet och sjunger sina älsklingspsalmer 
till honom. …Vårt tack går till Er, som tillsammans med oss ber för de överlevande från  
Förintelsen. 
 
INSTITUTET FÖR JUDISKA STUDIER OCH DESS STUDIERESOR TILL ISRAEL. 
 NYA MÖJLIGHETER. 
 
I vårt förra nyhetsbrev, delade vi med Er ett nytt projekt, som är en fullbordan av en vision, 
som Herren gav till Hanya för en tid sedan. Institutet för judiska studier startade i januari 2004 
vid baptistseminariet i Warszawa. I början av juni detta år kommer den första gruppen av 
studenter att ha fullföljt sin treterminskurs. Vi är mycket tacksamma till Gud , som har gjort 
det möjligt. Vi ber att denna grupp, från olika kristen bakgrund, men med en solid grund i 
judiska studier, kan bli Herrens trofasta vittnen om hans plan med det judiska folket . 
 
Under tiden, kunde Hanya, med Herrens hjälp, organisera 2 studieresor till Israel. Det var en 
stor välsignelse för studenterna och övriga. Det var en sådan glädje, säger Hanya, att se hur 
dessa människors hjärtan blev berörda medan vi var i Israel och hur Herren förändrade 
attityden hos några, som till en början inte var positiva, varken till staten Israel eller till folket.  
Nästa studieresa är planerad till den 17-28 augusti. Var snäll och bed att Guds syften utförs 
under denna resa, som kommer att äga rum under en kritisk period i staten Israels liv – 
fullföljandet av tillbakadragandet från Gaza. 
 
VÅRA KOMMANDE ARRANGEMANG OCH ANDRA BÖNEÄMNEN. 
 
 ¤ Den 2-10 juni, kommer vi att ha en serie av seminarier om Israel och det judiska folket, som en del av 
programmet på en stor evangelisk tältkonferens i södra Polen. Konferensen är fokuserad på  unga personer. Vi 
har inbjudit en speciell gästtalare från Israel. Bed att många kristna kommer att uppmuntras att be för Israel. Bed 
särskilt för ungdomarna- nya troende- att de må växa i en rätt förståelse av skrifterna, när det gäller Israel och det 
judiska folket. 
 



 ¤ Var snäll och be om Guds särskilda välsignelse över sommarens bibelläger i Ukraina – 2-11 juli, om hans 
visdom över de polska bibellärarna, och om att Gud talar till de judiska ungdomarnas och barnens hjärtan. 
 
 ¤ Var snäll och be för helgerna med Bibeln som organiseras för den grupp av judar, som deltar i 
hembibelstudiegrupper i St. Petersburg,. De kommer att hållas nära denna stora stad – 19-29 juli .Håll upp Viktor 
och Tanya, ledare för bönegrupperna och lägret , och Waldemar från Polen, som kommer att undervisa dem i 
ordet. 
 
 ¤ Var snäll och be för de bibelhelger, som anordnas i Visla ( i södra Polen ) den  1-8 augusti för en grupp av 
judiska vänner från Ukraina. Bed om visdom för Hanya i hennes förberedelser , om Guds ledning för de polska 
kristna lärarna , och om öppna hjärtan för våra judiska gäster. 
 
 ¤ Mellan den 1 och 14 augusti kommer vi att hålla våra årliga bibelhelger på Farmen nära Warszawa . Helgerna 
arrangeras för kristna och för judiska vänner. Vi är lyckliga att herr Gerald Gotzen från UK samtyckt till att vara 
vår gästtalare. Ni är alla välkomna, kära bönevänner, att komma till oss under dessa helger. 
 Om Ni är intresserade, kan Ni kontakta oss på följande adress, Olivtree, Box 194, 00-987 Warsaw 4, Poland 
Fax: 48 22 633-0844 
Email; olive-tree-poland@wp.pl
 
 ¤ Till sist, var snäll och fortsätt att be för vår kära syster Alice, som – trots hög ålder , med allt vad detta innebär 
– fortsätter att vara aktiv, så mycket som hon kan , i Herrens tjänst, speciellt i bönetjänsten. Hon sänder varma 
hälsningar till var och en, som känner och minns henne. 
 
 
KÄRA VÄNNER, tack för att ni kommer ihåg oss inför tronen. Hjärtligt tack till dem av er 
som har sänt kärleksgåvor – som hjälper oss att fortsätta att tjäna.  Må Israels Gud, som vi alla 
tjänar, bevara Er och oss i trohet till honom och till vår överlåtelse att älska, välsigna och tjäna 
hans utvalda folk. Våra tankar och böner är med Er. 
 

Anna Bialecka och Marek Jecowski 
 

    …kom ihåg att det är inte du som bär roten utan roten, som bär Dig  Rom. 11:18 
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