
W dniach od 20 do 28 stycznia bieżącego roku byliśmy świadkami i uczest-
nikami niezwykłego spotkania – tygodnia modlitwy przed zbliżającą się
70 rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci KL Au-
schwitz-Birkenau. Była to inicjatywa podjęta przez wierzących chrześcijan
z Niemiec, na zaproszenie których przyjechali również mesjańscy liderzy
z Izraela, a także wierzący z innych narodów.

Podczas tygodnia modlitwy w pokorze serc, w modlitwie i ze łzami wyzna-
waliśmy nasze przewinienia wobec Boga oraz Jego wybranego narodu – nie
tylko w kontekście holokaustu, ale także w kontekście całej spuścizny ko-
ścioła, która związana była z teologią zastąpienia oraz błędnym nauczaniem,
co w konsekwencji przyniosło tragiczne skutki dla całej społeczności narodu
wybranego.

W ramach tych spotkań zwiedzaliśmy także były obóz śmierci KL Au-
schwitz-Birkenau. Nie było to zwykłe zwiedzanie, gdyż połączone było
z modlitwą oraz utożsamianiem się z głębią cierpienia, przez które przeszli
Żydzi w czasie piekła holokaustu. W atmosferze modlitwy i pokuty spoży-
waliśmy Wieczerzę Pańską na Juden Rampe, gdzie dokonywano pierwszych
selekcji żydowskich więźniów obozu. Jako kościół z wielu narodów ponownie
uczestniczyliśmy w wypełnianiu się wizji zebrania Kościoła na miejscu selek-
cji. Z tego właśnie miejsca popłynęło wiele modlitw i wylało się wiele łez
pokuty i żalu przed Panem Bogiem Izraela. Wyznawaliśmy wspólnie moc
krwi Zbawiciela Jeszui, która przemawia lepiej niż krew Abla. Tylko dzięki
Jego Krwi możemy uniknąć straszliwego sądu Bożego za niewinnie przelaną
krew.

Z modlitwą na ustach w dniu 27 stycznia 2015 roku, 70 lat po wyzwoleniu
KL Auschwitz-Birkenau, obchodziliśmy tą znamienną uroczystość, powie-
rzając zarówno Izrael jak i nasze narody Bożej opiece i ochronie.

Przeszło 70 lat od tych pamiętnych wydarzeń za nami. Jesteśmy przeko-
nani o tym, że Pan Bóg tworzy coś nowego i wspaniałego w odniesieniu do
Jego odwiecznych planów związanych z Izraelem i Kościołem. Módlmy się,
abyśmy w zupełnej jedności, posłuszeństwie i wierności Jemu, mogli wypeł-
nić Jego wolę i przeznaczenie w tym planie.


