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Kära bönevänner! 
 
Kärleksfulla hälsningar till Er i Jesu namn, Jeshua, Israels Messias och vår frälsare. 
I denna tid av Chanukka (detta år den 16-23 december) och jul, som båda handlar om Guds 
ljus, önskar vi Er daglig ledning av det gudomliga ljuset. 
 
Över ett år har gått sedan vi sände ut vårt förra bönebrev, sommaren 2005. Vi är glada att få 
dela med Er några glimtar av vad som hänt i vår tjänst i Polen under denna tid. 
 
Vi ger ära till Gud 
  ¤ För de åtskilliga ”bön-för-Israel”-konferenser, som vi har arrangerat detta år i olika delar 
av Polen; och för de många polska kristna vars hjärtan har vidrörts av budskapet om Guds 
kärlek till Israel och som uttryckte sin önskan att läsa vårt material regelbundet, be för Israel 
och praktiskt engagera sig i det judiska folket. 
 
 ¤ För det pågående arbetet att informera kristna om Israel och uppmuntra dem att be, genom 
att förse dem med ”Vår äldre broder”-bulletinen (med Anna som redaktör) och ”Så och 
skörda”, en tidning på polska, som kommer ut varje månad (med Felicia som redaktör). 
 
 ¤ För Gustavs och Hanyas tjänst i Stettin och för den lokala förbönsgruppen för Israel i 
baptistkyrkan de betjänar: för Hanyas många nya kontakter bland kristna och judar. 
 
 ¤ För undervisningstjänsten som pastorerna Valdemar och Lekh har i olika lokala 
församlingar runt om i Polen. 
 
 ¤ För Margarets personliga tjänst att besöka och uppmuntra äldre överlevande från 
Förintelsen, särskilt Ruth (som bor på ett vårdhem) och Lilian (ett barn till en överlevande, 
som bor tillsammans med sin sängliggande far Adam). 
 
 ¤ För Barbaras trofasta tjänst i södra Polen, för de kontakter som hon har fått i den judiska 
församlingen: vi ber speciellt för hennes vittnesbörd till 2 ”döttrar till Abraham”, Ela och 
Tosha. 
 
 ¤ För Annas föreläsnings- och sångturné i Sverige, under vilken ett antal kristna och även 
några judar blev berörda av Guds kärlek. 
 
 ¤ För Renyas tjänst med ekonomi och administration och utskick av vårt material. 
 
 ¤ För vår förbönsgemenskap med andra bröder och systrar i Polen som är kallade att betjäna 
det judiska folket och uppmuntra kristna att välsigna Israel, i synnerhet Gustav och Maria på 
Farmen. 
 
 



 
GLIMTAR FRÅN VÅR KONTINUERLIGA TJÄNST. 
 
Bibelhelger. 
 
Förra sommaren hade vi våra årliga bibelhelger, som har pågått i mer än 25 år och som startades av 
syster Halina (även känd som syster Alice) och Hanya i slutet av 70-talet. 
Under mer än 15 år har de arrangerats på den Farmen, nära Warszawa, som drivs av Gustav och Maria. 
Bland de 40 deltagarna hade vi 20 judar från Vitryssland. För var och en av dem var det en unik 
möjlighet, eftersom ingen av dem varit utomlands, att komma till en gård, som drivs av kristna. 
De njöt av god mat, frisk luft och den underbara landsbygden, men främst av den kärleksfulla 
atmosfären. Under ett av de första mötena, fick var och en av gästerna från Vitryssland en bibel. Det 
var mycket gripande att se hur dessa äldre överlevare tog emot biblarna med tacksamhet och sedan se 
dem öppna boken likt barn, medan vi förklarade för dem hur de skulle använda den och hur de skulle 
finna olika bibelböcker och verser. Nahum, som överlevt flera koncentrationsläger, höll bibeln i sina 
händer med tårar i ögonen. Den sista kvällen hade vi ett möte då alla fick dela något med hela gruppen. 
Flera av deltagarna från Vitryssland ställde sig upp och sa ungefär så här: ”Jag har levt så länge i 
denna värld och för första gången i mitt liv har jag mött sådan kärlek och blivit behandlad på det här 
sättet, med värdighet”.  
Några av dem sa i enskilda samtal, att det nu hade börjat tro att Gud fanns. 
 
Sommarläger för judiska barn. 
 
Förra sommaren hade vi 4 läger för barn från 4 olika judiska församlingar i Ukraina och 
Vitryssland. Tillsammans blev det 110 barn och deras lärare. Som under tidigare år, 
bevittnade vi hur Herren arbetade med deras hjärtan. Här är några axplock från vad de skrev 
efter bibellektionerna: ”Herren är vår herde och vår frid. Jag respekterar och älskar honom. 
Jag älskar honom som jag älskar far och mor ” (Dennis); ” Gud är alltid med mig. Att leva 
utan Gud är som att leva utan vatten --- omöjligt” (Alosha); ” Herren bryr sig om sina barn i 
svåra situationer. Han förväntar sig att vi skall tala till honom om vårt liv. Han är den bäste 
kungen för alla människor. Han är den som räddar våra själar” (Dasha). 
 
 
Institutet för judiska studier 
 
Institutet för judiska studier grundades i januari 2004 i Warszawas baptistiska teologiska seminarium. 
Vi är mycket tacksamma för de senaste 3 årens undervisning. Detta institut är ett vittnesbörd om att vi 
som troende känner igen och respekterar vår tros judiska rötter. I juni månad fick ytterligare 17 
personer certifikat efter att ha fullbordat kursen. Vi ber att denna grupp kristna från olika bakgrund, 
som nu har en solid grund av judiska studier, kan bli Herrens trofasta vittnen om hans kärlek till och 
hans plan för det judiska folket. 
 
Resor till Israel.  
 
Detta har blivit ett nytt projekt i vår tjänst. Hanya, som tidigare organiserade studieresor till Israel för 
studenter vid institutet för judiska studier, leder nu resor, som organiseras av Olivträdet. Den 
ekonomiska situationen för många kristna i Polen, tillåter dem nu att deltaga i sådana resor, men de 
finansiella utmaningarna skapar också möjlighet för broderlig kärlek och inbördes hjälp. 
Ett exempel, en ung pastor fick av sin församling möjlighet att delta i en sådan resa. Detta i sin tur 
välsignade den lokala församlingen, när pastorn nu är bättre utrustad att undervisa i Guds ord. Det har 
varit gripande för oss att se hur Herren under dessa resor har förändrat hjärtana på de troende. Några 
av dem har rest ut som turister, men återvänt med en genuin kärlek till Israel och en önskan att be för 
det judiska folket. 



 
Utblick mot år 2007. 
 
Kära vän, om Herren leder Dig att fortsätta att be för vår tjänst, så kommer här några förbönsämnen: 
 
 ¤ 19-21 januari kommer vår kvartalsbön för Israel att hållas i Stettin (i norra Polen) Vår önskan är att 
många nya troende skall utmanas att be för det judiska folket och Israel. 
 
 ¤ I september startade vi regelbundna månadsmöten i Warszawa, som samlar troende från olika 
kristna sammanhang. Under dessa möten kan deltagarna lära sig mer om det judiska folket och Israel, 
samtidigt som de närmar sig Ordet på ett nytt sätt – i dess historiska och kulturellt judiska kontext. 
Var snäll och be att dessa möten får som resultat att kristna får kärlek till Israel och blir uppmuntrade 
att be. Från och med januari 2007 kommer dessa möten att få formen av en bibelkurs. Bed om ledning 
och vishet för lärarna (Lekh, Valdemar, Hanya och Anna) och för Herren att samla deltagare. 
 
 ¤ Var snäll och fortsätt att be för syster Alice, som – trots ålder och svaghet – förblir aktiv i bön och 
som är en uppmuntran för oss alla. Vi prisar Herren, som gjorde det möjligt för henne att avsluta 
arbetet med självbiografin. Boken, skriven på polska och med titeln I Guds livsskola , kommer snart 
att tryckas och kommer utan tvivel att bli ett vittnesbörd om Guds kraft för många polska läsare. 
Syster Alice sänder sina hjärtliga hälsningar till var och en som känner henne och kommer ihåg henne. 
 
 ¤ Var snäll och be för fortsättningen på olika projekt liksom för de individuella tjänster, som vi nämnt 
tidigare i detta nyhetsbrev, som ; informations och undervisningstjänsten på olika konferenser och 
kyrkor, att nå det judiska folket med kärleken från Messias, resorna till Israel, uppföljningsarbetet 
bland dem som besökt bibelhelgerna och barnens sommarläger.  
 
Uppdateringen av Olivträdets organisation.  Broder Marek Jezowski, som tjänat som 
koordinator för styrelsen i 7 år, fick en ny kallelse från Herren och sa upp sig från sin tjänst i 
Olivträdet. Vi är ledsna att han lämnar oss men samtidigt glada för att Herren öppnar nya möjligheter 
för honom och att vi får stå tillsammans för att välsigna och stödja varandra. 
Sålunda har Hanya Cie´slar blivit den nya koordinatorn. Många av Er kommer ihåg henne som syster 
Alice första bönepartner för mer än 30 år sedan, när Herren startade upp detta arbete. 
Vi kommer att vara tacksamma för Era böner för vårt team och för Guds vishet och ledning när det 
gäller att förverkliga våra visioner. För ögonblicket är ett av våra främsta böneämnen  ett kontor, som 
skulle hjälpa oss att fungera mer effektivt. 
 
Kära vänner, tack för att ni kommer ihåg oss inför nådens tron. Vårt hjärtliga tack till dem som sänt 
oss kärleksgåvor och som hjälper vårt arbete kontinuerligt. Må Israels Gud, som vi alla tjänar, behålla 
Dig och oss trofasta till honom och till vårt löfte att älska, välsigna och tjäna det utvalda folket. Våra 
tankar och böner är med er.   Rom 11:28  
 
Olivträdets gemenskap 
genom 
Anna Bialecka och Hanya Cie´slar 
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