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Oświęcim, luty 2014 r.

27 stycznia 1945 roku w Auschwitz-Birke-
nau panował przejmujący mróz. Wtedy to bra-
my śmierci jednego z najokropniejszych nie-
mieckich nazistowskich obozów zagłady prze-
kroczyły oddziały 100 Lwowskiej Dywizji Pie-
choty 60 Armii Frontu Ukraińskiego. Wyzwo-
lono wtedy ponad 7 tysięcy więźniów. Roz-
miar zbrodni, który zobaczyli wyzwalający
obóz żołnierze, przekroczył wszelkie ludzkie
wyobrażenia. Odtąd już na zawsze były nie-
miecki nazistowski obóz zagłady KL Au-
schwitz-Birkenau stał się symbolem zbrodni
Holokaustu.

To właśnie dlatego 1 listopada 2005 roku
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych w rezolucji 60/7 uchwaliło, iż dzień wy-
zwolenia KL Auschwitz-Birkenau (27 stycznia)
będzie obchodzony jako Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Wielu ludzi w tym świecie próbuje pomi-
nąć temat Holokaustu lub zapomnieć o nim,
jednakże my chcemy o tym ciągle pamiętać,
przede wszystkim dlatego, że sam Bóg nie za-
pomniał o niezliczonych ofiarach tego ludo-
bójstwa. Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie
zapomniał wołania ubogich – Ps. 9,13. Bo oto
Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać
mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy ziemia
odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie
ukrywała swoich zabitych – Iz. 26,21.

Jako Stowarzyszenie Służba Szalom
w Oświęcimiu chcemy pamiętać o ofiarach
Holokaustu, ale nie po to, aby pogrążać się
w beznadziei, rozpaczy czy nienawiści w sto-
sunku do oprawców, lecz przede wszystkim
po to, aby uniżać się przed Panem za niewin-
nie przelaną krew oraz by czynić pokutę
z grzechów antysemityzmu i wrogości wobec

Żydów w narodach oraz kościele, które dopro-
wadziły do tego, że Holokaust miał miejsce.

Właśnie w takim duchu – pokuty i modli-
twy zorganizowaliśmy w tym czasie spotkanie
połączone z Wieczerzą Pańską z udziałem
przedstawicieli innych narodów.

Po spotkaniu modlitewnym udaliśmy się na
oficjalne obchody 69. rocznicy wyzwolenia KL
Auschwitz-Birkenau, w których uczestniczyli
przedstawiciele władz naszego kraju, a także
największa w historii delegacja parlamentu izra-
elskiego – Knesetu. Wśród gości byli także par-
lamentarzyści wielu innych krajów, ambasado-
rowie i dyplomaci, przedstawiciele kościołów
oraz organizacji społecznych.

Jednakże najważniejszymi gośćmi tego spo-
tkania byli ci, którzy przeżyli koszmar tego
obozu.

Spotkanie modlitewne

Ocaleni z Auschwitz
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Wstrząsającymi wspomnieniami z ewaku-
acji obozu Auschwitz podzielił się z nami
wszystkimi Noah Klieger:

„W pociągu młody więzień, który mówił w
jidysz, zwrócił się do nas i powiedział: «Od-
mówcie ze mną kadisz za mojego zmarłego
ojca. Jeżeli go odmówicie, podzielę się z wami
swoim chlebem». Wyjął spod pasiaka boche-
nek chleba. Zrobiliśmy to, odmówiliśmy mo-
dlitwę. Przeżuwając ten chleb, zapytałem go:
«Kiedy zmarł twój ojciec?» Odpowiedział:
«Niedawno. Siedzimy na nim»”. Kończąc swoje
wspomnienia dodał: „Dziś, 69 lat po opusz-
czeniu tego piekła, które nazywa się Au-
schwitz, jesteśmy tutaj ponownie, jako dumni
obywatele nowego państwa żydowskiego…”.

Była więźniarka Auschwitz, Zofia Posmysz,
w swoim wystąpieniu powiedziała bardzo zna-
czące słowa:

„Zdarzało mi się, że ktoś słysząc, że jadę
do Auschwitzu spytał: «Dlaczego do tego wra-
casz?» Odpowiedź była jedna: «Dlatego, że to
miejsce istnieje»”.

W dalszych wystąpieniach, między innymi
jeden z przedstawicieli Knesetu, Izaak Herzog,
którego rodzina także zginęła w Auschwitz,
powiedział: „Przybyliśmy z Jeruzalem do doli-
ny łez – miejsca najstraszniejszej tragedii i bólu
naszego narodu i naszych czasów… Auschwitz
wydarzył się. To znaczy, że Auschwitz jest
możliwy. Na zawsze będzie czarną dziurą za-
grażającą połknięciem całej historii ludzkiej. Nie
ma większej tragedii nad tę, która zdarzyła się
tutaj naszemu narodowi i całej Europie”.

Druga część uroczystości miała miejsce pod
Pomnikiem Ofiar Obozu na terenie Auschwitz II-

Birkenau. Mówię do Boga: Skało moja, dlaczego
zapomniałeś o mnie? To słowa z Psalmu 42, któ-
ry podczas uroczystości pod pomnikiem
w Auschwitz II-Birkenau czytali przedstawicie-
le różnych kościołów oraz społeczności
żydowskiej. Jednak Psalm ten nie kończy się
rozpaczą, ale zachętą do ufności i nadziei
w naszym Panu: Czemu rozpaczasz, duszo moja,
i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze
sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bo-
giem moim!

Kiedy stałem tam, nieopodal pomnika,
w niewielkim 7 stopniowym mrozie, który jed-
nak bardzo mi doskwierał, pomyślałem: „Jak
można było przeżyć, stojąc długie godziny na
dużo większym mrozie, jedynie w drelicho-
wym pasiaku z bosymi stopami?” Oni – ci, któ-
rzy przeżyli – rzadko mówią o okrutnej przy-
rodzie. Okrucieństwo, którego zaznali od lu-
dzi, było nieporównanie większe.

Groby skłaniają każdego normalnego czło-
wieka do zadumy, ale tu przecież nie ma gro-
bów. Na miejscu dokonania tej niepojętej
zbrodni zaduma musi zamienić się w szcze-
gólną odpowiedzialność… Z zadumy wyrwał
mnie przenikliwy dźwięk szofaru, który za-

Zofia Posmysz

Uroczystości pod pomnikiem KL Auschwitz II-Birkenau

Noah Klieger
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brzmiał już na zakończenie uroczystości.
Dźwięk szofaru, który w starożytnym Izraelu
wzywał także do pokuty, ale czy ten sam
dźwięk nie wzywa i nas, żyjących w XXI wie-
ku?

Tak. Nasza odpowiedzialność wobec tego
miejsca oraz naszego narodu i Kościoła musi
wiązać się z pokutą. Jednak pokuta ta dzięki
ofierze na Krzyżu Golgoty dokonanej przez
Mesjasza Izraela Jeszuę sięga aż poza śmierć
i rozpacz. Jest to nadzieja głęboko zakorze-
niona w Bożym przymierzu z Izraelem oraz
w zmartwychwstaniu, które swoją mocą obej-
mie także kości i prochy Auschwitz i Birke-
nau. Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi
Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wasze groby
i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój,
i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. – Ez.37,12

W miesiącu styczniu odwiedziliśmy także
zaprzyjaźnione kościoły w Niemczech, w któ-
rych dzieliliśmy się świadectwem naszej pracy
oraz wizją zebrania kościoła na miejscu selek-
cji w byłym niemieckim nazistowskim obozie
zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

Pierwszy kościół, który odwiedziliśmy, znaj-
duje się w Herrnhut, mieście założonym
w roku 1722 przez hrabiego Nikolausa von

równo pastor tej społeczności, jak i wielu jej
członków, są bardzo otwarci na modlitwę oraz
pokutę w na terenie KL Auschwitz-Birkenau.

Budynek byłego inspektoratu obozów koncentracyjnych

Spotkanie
w  Jerusalemgemeinde

Spotkanie  w Jerusalemgemeinde

Zinzendorfa, który jako oddany Bogu człowiek,
udzielił schronienia prześladowanym Braciom
Morawskim, którzy założyli tam swoją społecz-
ność istniejącą do dnia dzisiejszego. Prosimy
Was, módlcie się o tę społeczność, a szczegól-
ne o Urlike i Jana, którym Bóg położył na ser-
cu pokutę oraz zebranie kościoła na miejscu
selekcji.

Kolejnym miejscem naszej wizyty była spo-
łeczność Jerusalemgemeinde w Berlinie. Za-

Spłeczność w Herrnhut

Prosimy Was, módlcie się o wzajemne relacje
nie tylko z tymi społecznościami, ale także
z całym kościołem w Niemczech, szczególnie
w kontekście uniżenia, pokuty i pojednania,
które przyniosłyby błogosławione owoce za-
równo dla naszych narodów, jak i dla Izraela.

Będąc w Berlinie, wraz z pastorem Jerusa-
lemgemeinde oraz niektórymi członkami tej
społeczności odwiedziliśmy wyjątkowe miej-
sce położone tuż obok byłego obozu koncen-
tracyjnego w Sachsenhausen. Jest to budynek
wybudowany na przełomie 1937/1938 jako

główna siedziba administracyjna wszystkich
obozów koncentracyjnych na terenie całej
III Rzeszy. Było to centrum dowodzenia dla po-
nad 20-tysięcznej grupy SS-manów, którzy stąd
właśnie otrzymywali najważniejsze rozkazy
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oraz comiesięczne wypłaty. To tutaj każdego
miesiąca musieli przyjeżdżać wszyscy komen-
danci obozów koncentracyjnych III Rzeszy, aby
zdawać szczegółowe raporty o działalności
poszczególnych obozów. Tak zwany General-
ny Inspektorat Obozów Koncentracyjnych,
odpowiedzialny był za transporty Żydów do
obozów, eksperymenty medyczne na więź-
niach oraz całą gamę zbrodniczej działalności
hitlerowskich Niemiec. To właśnie tam, w ser-
cu tego budynku, gdzie niegdyś znajdowała się
sala odpraw komendantów obozów, mogliśmy
mieć modlitwę uniżenia i pokuty połączoną
z Wieczerzą Pańską. Na miejscu, gdzie niegdyś
niepodzielnie panował duch śmierci, mogliśmy
ogłaszać życie i wyzwolenie przez ofiarę krwi
Jeszui – Tego, który ma klucze śmierci i piekła.

1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:1). Prośmy o ochronę ich życia przed
wszelkimi atakami terrorystycznymi.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie, która ciągle jest
niestabilna. Wstawiajmy się za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kiero-
wano 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 poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

4. Otrzymujemy wiele informacji o rosnących potrzebach ludności izraelskiej w Izraelu. Wie-
le 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.

5. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Stowarzy-
szenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz we wszyst-
kich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukrainie.

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

Modlitwa w sali odpraw budynku byłego inspektoratu
obozów koncentracyjnych

Jeszcze raz powierzamy Waszym modli-
twom kościół w Niemczech, aby Pan otwierał
serca coraz większej ilości Niemców na po-
trzebę uniżenia i pokuty, bez których niemoż-
liwe jest zupełne pojednanie.

Szalom z Oświęcimia, Piotr Borek
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6. Bardzo prosimy Was o modlitwy za władze naszego kraju, aby w podejmowanych decy-
zjach 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 medycz-
nym, bardzo prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finan-
sowe potrzebne do funkcjonowania tego projektu.

8. Bardzo potrzebujemy Biblii dużego formatu w języku rosyjskim z gwiazdą Dawida i me-
norą 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 prze-
kazywać je tym, którym pomagamy.

9. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wstawien-
nicze 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 sprawa-
mi, 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.
• Dziękujmy Bogu za udaną operację przeszczepu wątroby brata Tomasza

z Poznania, który szybko wraca do zdrowia.
• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, mi-

łość w rodzinie i błogosławieństwo dla jej dzieci.
• Siostrą Małgorzatą z Krakowa, która przechodzi przez trudny okres w swo-

im życiu, a także o zdrowie dla córki Matyldy i pracę dla jej męża oraz wzmoc-
nienie 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 sie-
bie, 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 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 mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, którego mama i brat Paweł cierpią na po-
ważne problemy zdrowotne.

• Bratem Mirosławem, który cierpi na schizofrenię paranoidalną.
• Jolą i jej rodziną w Essen o przemianę i zbawienie.
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• 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 przetrwa-
niu 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 wy-

padkiem schorzeń kręgosłupa.
• Siostrą Anną z Dąbrowy Górniczej, która prosi o modlitwę za jej synów, a szcze-

gólnie 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.

10. 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 milcz-
cie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sław-
nym 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 in-
formacyjno-modlitewnych.

12. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na poranne nabożeństwo
do Kościoła Wolnych Chrześcijan w Jastrzębiu Zdroju w dn. 02.03.2014r., gdzie
podzielimy się Bożym Słowem i świadectwem pracy na Ukrainie.
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Marsz Żywych 2014

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Marszu Żywych pragniemy
poinformować, że kolejny Marsz odbędzie się 28.04.2014. Wzorem minio-
nych lat nadal chcemy w nim uczestniczyć i błogosławić wszystkich jego uczest-
ników. 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.

13. 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.

14. Prosimy Was, żebyście po przeczytaniu listu modlitewnego przekazali go kolejnym oso-
bom, aby w ten sposób informacja o dziele pomocy wśród ubogiej ludności na Ukrainie
mogła dotrzeć do szerszych kręgów zainteresowanych tą służbą.


