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 W dniach od 25 do 28 sierpnia bieżącego roku odbyła się w Oświęcimiu coroczna między-
narodowa konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei”. Uczestnicy konferencji pochodzili
z Polski, Izraela, Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Ukrainy, Anglii, Jordanii,
Czech, Słowacji i Australii. Mogliśmy się spotkać razem jako jedna rodzina połączona odku-
pieńczą krwią Pana Jezusa – Króla Izraela i słuchać tego, co Duch Święty mówi do Kościoła.
Wspólnie przeżywaliśmy społeczność z Bogiem, który przez Ducha Świętego objawił nam swo-
je cele odnośnie Królestwa Bożego i Jego odkupieńczych celów ściśle związanych z byłym nie-
mieckim nazistowskim obozem zagłady KL Auschwitz-Birkenau i ponownym przyjściem Pana
Jezusa jako Króla Izraela do Jerozolimy. Poprzez te coroczne konferencje organizowane w miej-
scu, które jest symbolem śmierci i cierpienia Żydów i innych narodów, staje się ono centrum
pojednania, modlitwy i uzdrowienia.

Najważniejszym momentem tej konferencji była Wieczerza Pańska na miejscu selekcji nazy-
wanym Judenrampe, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy. Modlitwa na terenie obozu trwa od
21 lat. Przez 10 lat spotykaliśmy się w różnych miejscach, a od 2005 do 2015 nasze spotkania
odbywały się na miejscu selekcji wewnątrz obozu. W tym roku rozpoczęliśmy modlitwy na
terenie Judenrampe, gdzie byli przywożeni Żydzi z całej Europy. W sumie przywieziono tutaj
ponad 500 tys. Żydów z całej Europy, z których większość, po przeprowadzeniu selekcji, prze-
wożono ciężarówkami do komór gazowych. Uzdrowienie tego miejsca jest związane z uzdrowie-
niem krajów Europy, skąd przywożono Żydów. Kiedy zgromadzamy się na tym miejscu jako Kościół
z różnych narodów, uczestniczymy w procesie uzdrowienia tego miejsca i Europy. Bez tego uzdro-
wienia nie przyjdzie przebudzenie i błogosławieństwo nie tylko dla Europy, ale także dla Świata.

Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że przez wszystkich wykładowców Duch Święty objawiał
nam tematy związane z Izraelem, Holokaustem, narodami, Kościołem i Królestwem Bożym,
które nastąpi w Izraelu, kiedy Mesjasz Jeszua powróci jako Król do Jerozolimy. Bardzo ważnym
przesłaniem dzielił się Afeef Halasah, pastor z Jordanii, który prowadzi misję „Arabowie dla
Arabów” i głosi ewangelię o Królestwie. Zostaliśmy bardzo zachęceni do modlitwy za zwie-
dzionych demoniczną religią islamu Arabów, którzy także są dziećmi Abrahama. Czeka ich przy-
szłość związana z obietnicą z Ks. Izajasza 19,23-25, kiedy zostaną połączeni z Izraelem.

W czasie konferencji odbył się koncert pianisty z Izraela, Alyoshy Ryabinova, który był głębo-
kim przeżyciem i radością dla wszystkich uczestników konferencji. Przed konferencją Alyosha
miał koncerty w różnych kościołach, podczas których grał i świadczył o Bożej odwiecznej miłości.

Czas wspólnie przeżyty na konferencji pozostawi niezapomniane przeżycia w naszych ser-
cach. Ma on znaczenie jeśli chodzi o przemianę tego miejsca z przekleństwa w błogosławień-
stwo, ze śmierci w życie, z holokaustu w żywą nadzieję, którą proklamujemy poprzez wiarę
w zmartwychwstanie w Mesjaszu Izraela – Jeszui.

Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej, bo XX już konferencji,
która odbędzie się od 17 do 20 sierpnia 2017. Serdecznie zachęcamy do przyjazdu całe rodziny
wraz z dziećmi, dla których będą zorganizowane zajęcia. Ze względu na to, że ginęły tutaj całe
rodziny, przyjazdy całych rodzin są ważne, bo stanowią symbol powracającego życia i budowa-
nia rodzinnych relacji między narodami. Jest to niezwykle istotne, bo w Auschwitz nasze relacje
zostały podeptane, zniszczone, unicestwione w komorach gazowych i zamienione w popiół, ale
Wszechmogący Bóg ma moc zamienić popiół w diadem i przywrócić Izraelowi i nam nasze
przeznaczenie, abyśmy byli Królewskim Kapłaństwem w Jego Królestwie.

…abym pocieszył wszystkich pogrążonych w żałobie, niósł radość opłakującym Syjon, dał im dia-
dem zamiast popiołu, olejek radości zamiast żałoby, płaszcz chwały zamiast przygnębienia! Ks. Iza-
jasza 61,2b–3a

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zakupienia płyt MP3 z wszystkimi wykładami
lub poszczególnych wykładów nagranych na DVD.

Szalom z Oświęcimia
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1. Wstawiajmy się nieustannie przed obliczem Bożym za Izraelem w ich ziemi oraz w diaspo-
rze i prośmy także o ich zbawienie (Rzymian 10:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszel-
kimi atakami terrorystycznymi, które szczególnie nasiliły się przez ostatnie 2 miesiące. Za-
chęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, które są pomocne do modlitwy, a które
zamieszczamy na naszej stronie internetowej: www.shalomoswiecim.pl.

2. Bardzo prosimy Was o modlitwę za obecną sytuacją na Ukrainie. Wstawiajmy się
za Żydami mieszkającymi w tym kraju, aby nie kierowano wobec nich bezpod-
stawnych 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. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

4. Jest wiele potrzeb ludności izraelskiej w samym Izraelu. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki Wa-
szemu wsparciu udało nam się pomóc niektórym z nich. Prosimy Was o modlitwy o Bożą
mądrość, abyśmy mogli znaleźć odpowiedniego partnera w Izraelu do wzajemnej współ-
pracy.

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.

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 medycznym, bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne do
funkcjonowania tego projektu.

8. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego 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 Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na zdro-
wiu.

• Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsiadów.

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE
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• Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie
i synowi Norbertowi.

• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne
oraz o zdrowie dla jej brata i bratowej.

• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Ojcem siostry Barbary: o jego zbawienie oraz uzdrowienie z poważnej ane-

mii.
• Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszyst-

kich problemów.
• Bratem Piotrem z Lubartowa o rozwiązanie problemów w pracy.
• Renatą o Boże błogosławieństwo w pisaniu pracy na temat Izraela.
• Markiem, który jest zarażony wirusem zapalenia wątroby HCV, o zdrowie

i dalsze działanie Boże w jego życiu.
• Bratem Janem z Koszalina, aby Bóg uzdrowił go z choroby serca.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej

rodzinę oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
• Bratem Marcinem, aby Bóg zbawił jego żonę i syna oraz dał mu potrzebną

siłę do wytrwania w wierze.
• Siostrą Alicją z Kostrzyna nad Odrą, by Bóg obdarzył zdrowiem ją, jej męża

Zenona oraz wnuki – Zuzię i Dawida.
• Siostrą Anią z Wisły, która wyjechała na misję do Egiptu.
• Bratem Mirosławem z Lublina, aby Bóg dał mu stałą pracę w zawodzie oraz aby

Bóg zbawił jego całą rodzinę i dał mu więcej duchowej siły w pokonywaniu trud-
nego okresu w swoim życiu.

• Bratem Pawłem ze Strumienia, który prosi o modlitwę o uzdrowienie. Obec-
nie jest po wylewie, udarze i wodogłowiu oraz pomimo młodego wieku cierpi
na osteoporozę. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci pragnie odzyskać sprawność.

• Siostrą Anetą z Kołobrzegu, która prosi o modlitwę o nawrócenie męża, miłość
w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla
niej.

• 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 siebie,
uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogo-
sławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o zbawienie
swojej rodziny oraz przyjaciół.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci oraz wnuczki Martyny i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.
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• Siostrą Danutą z Lublina, aby Bóg zbawił jej rodzinę i odbudował relację mię-
dzy nimi.

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie mamy, bra-
ta Pawła oraz swoje.

• 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. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej 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 oraz o Bożą ochronę jej firmy
przed upadlością.

• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

  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 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.
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10. 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.

11. 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.

12. 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.
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Skrót ostatnich wydarzeń w Izraelu
• ONZ-Izrael. Nikolai Mladenov, wysłannik ONZ na Bliski Wschód, ostro potępił Izrael za

kontynuowanie budowy mieszkań w Judei, Samarii oraz Jerozolimie, twierdząc, że jest to
działalność bezprawna i uniemożliwiająca rozwiązanie dwu państwowe. Biuro premiera
Netanjahu odpowiedziało następująco: „Słowa wysłannika ONZ na Bliski Wschód znie-
kształcają historię i prawo międzynarodowe oraz oddalają pokój. To nie osiedla są prze-
szkodą dla pokoju, lecz odmowa Palestyńczyków uznania Izraela jako państwo żydowskie.
Palestyńskie wzywanie do czystki etnicznej Żydów w przyszłym państwie palestyńskim jest
przerażające i ONZ powinno to potępić. Żydzi mieszkają w Jerozolimie, Judei i Samarii od
tysięcy lat i ich obecność nie stanowi przeszkody dla pokoju. Przeszkodą dla pokoju jest
nieustająca próba zaprzeczania związkowi Żydów z historycznymi częściami ich kraju i uparta
odmowa uznania, że nie są obcymi na tych ziemiach. Twierdzenie, że budowa żydowska
w Jerozolimie jest nielegalna, jest tak absurdalne, jak twierdzenie, że budowa amerykańska
w Waszyngtonie lub budowa francuska w Paryżu, są nielegalne”.

• ONZ-Izrael. Siły IDF zburzyły dom terrorysty Muhammada al Ameira, który zamordował
rabina Michaela Marka koło Hebronu. ONZ potępiła „zostawianie Palestyńczyków bez da-
chu nad głową”. Morderstwa Marka oczywiście nie potępiła do tej pory.

• Liban. Źródła wojskowe podały, że siły inżynieryjne IDF w komandzie północnym rozpo-
częły w ostatnich dniach prace w okręgu Har Dov w celu zapobieżenia infiltracji z Libanu do
Izraela. W ramach tej szerokiej operacji wzdłuż granicy z Libanem kopane są rowy i stawia-
ny jest płot, żeby utrudnić przedarcie się przez granicę. Prace te zostały uzgodnione wcze-
śniej z siłami UNIFIL (ONZ).

• Judea i Samaria. Dwóch 14-letnich Arabów, mieszkańców wioski Dura, zostało zatrzyma-
nych rano, 4 września, koło Maarat ha-machpela w Hebronie (Judea), kiedy wykrywacz na
bramce pokazał, że mają ukryte noże. Podczas wstępnego śledztwa zeznali, że chcieli dźgnąć
nożami żołnierzy.

• Palestyński lekarz, Ali Abu Shareh, który udzielił pomocy żydowskiej rodzinie Mark poszko-
dowanej w ataku terrorystycznym koło Hebronu, został zwolniony. Jest to wyraz dezapro-
baty palestyńskich władz do jego czynu. Izraelski rząd zareagował na to i zaproponował
pomoc w znalezieniu nowej pracy.

• Palestyńscy terroryści ostrzelali w nocy 6 września izraelski patrol przy granicy Strefy Gazy.
Żołnierze odpowiedzieli ogniem w kierunku domniemanych pozycji terrorystów. Nikt nie
został ranny.

• Rozpoczęto prace związane z budową nowego muru na granicy ze Strefą Gazy. Ma to
związek z coraz częstszymi próbami przekroczenia przez terrorystów istniejącego ogro-
dzenia drucianego. Jest to odpowiedź na głosy pobliskich mieszkańców obawiających się
o bezpieczeństwo swoje i swoich rodzin. Bariera, która ma mieć ok. 4 metrów wysokości
nad powierzchnię oraz kilka metrów w głąb ziemi, będzie kosztować około 2 miliardy szekli.

• Kinneret (Jezioro Galilejskie) wysycha. Na środku jeziora pojawiła się wyspa! W Izraelu
potrzebne są opady. Módlmy się o to, ponieważ Jezioro Galilejskie jest głównym zbiorni-
kiem wody pitnej dla całego Izraela oraz części Jordanii.
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