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Refleksje z XVII konferencji

„Jeśliby Bóg nie dał Żydom Polski jako schronienia, los Izraela byłby rzeczywiście
nie do zniesienia” – twierdził szesnastowieczny rabin krakowski Mojżesz Ben Israel Isserles.

Prześladowani i wypędzeni z różnych krajów Europy przywędrowali do Polski, by tu znaleźć
namiastkę własnej ziemi. Wraz z Polakami przez tysiąc lat tworzyli historię tego kraju. W osiem-
nastym wieku trzy czwarte populacji tej nacji zamieszkiwało tereny Polski, by w zaledwie dwie-
ście lat później zniknąć stąd, jak gdyby nigdy ich tu nie było. Tylko zacierające się napisy na
macewach i nieliczne ocalałe synagogi są milczącymi świadkami tego, że z księgi życia polskiego
narodu zostały bezpowrotnie wydarte całe rozdziały. Ich śpiewy, muzyka, taniec, codzienny
rytm życia miast, miasteczek i wsi nagle został przerwany...

Czy dzisiaj możemy coś zrobić, aby przywrócić choćby mały promień blasku życia tych wszyst-
kich ludzi, którzy odeszli, którym nie dane było dożyć w pokoju swoich dni? Z pewnością tak,
jeżeli będziemy pamiętać o nich i czynić wszystko, aby Auschwitz, Treblinka, Majdanek oraz
wiele innych haniebnych dla ludzkości obozów nigdy już się nie powtórzyło. Od siedemnastu lat
organizując konferencje „Z holokaustu do żywej nadziei” pragniemy przybliżyć wszystkim Izra-
el i otworzyć serca ludzi na lud Bożego wybrania. Szczególnym punktem tych konferencji jest
spotkanie Kościoła na miejscu selekcji byłego niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci
KL Auschwitz II-Birkenau. Tam, gdzie zaledwie siedemdziesiąt lat temu przyjeżdżały transporty
z całej Europy, i w tym roku uczestnicy konferencji mieli stanąć, by w zadumie i bólu prosić Boga
o przebaczenie przelania niewinnej krwi i jako Kościół z różnych narodów pokutować za wszel-
ki grzech antysemityzmu w przeszłości i w obecnym czasie.

Z kilkuosobową grupą pojechaliśmy wcześniej na miejsce selekcji, aby przygotować nagło-
śnienie, krzesła i stół do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Na miejscu selekcji stoi bydlęcy wagon
symbolizujący tysiące wagonów, którymi przywożeni byli Żydzi na ostatnie miejsce w ich życiu.
Kiedy pół godziny później wszyscy uczestnicy konferencji stanęli przy nim, pomyślałem sobie,
że my za kilkadziesiąt minut opuścimy to miejsce, ale Żydzi w czasie wojny już tego uczynić nie
mogli, choć byli przecież takimi samymi ludźmi jak my, mającymi marzenia, tęsknoty i pragnie-
nia. Flagi państw uczestniczących w konferencji pobudziły mnie do refleksji, z jak wielu krajów
mamy tu uczestników: Polska, Niemcy, Austria, Anglia, Stany Zjednoczone, Izrael, Szwajcaria,
Czechy, Słowacja, Ukraina, Rosja, a nawet Korea Południowa i Brazylia. Tak wielu uczestników,
z tylu krajów świadczyło o tym, że nadal w sercach ludzkich jest ból i szukanie uwolnienia
z ciążącej nad narodami winy. W czasie wojny staliśmy po różnych stronach, ale tu, połączeni
w modlitwie jako Ciało Chrystusa, stanowiliśmy jedność błogosławiąc Izrael i prosząc Boga
o przebaczenie za grzech przelania niewinnej krwi przez nasze narody. Padały też prośby
o wzajemne przebaczenie między obecnymi tu narodami. Mego serca szczególnie dotknęły
słowa modlitwy Siostry Joeli Krüger z Ewangelicznego Zgromadzenia Sióstr w Darmstadt. Ze
łzami w oczach prosiła ona Polaków o przebaczenie za wieki pogardy do naszego narodu i za
wszystko to, co złego uczynili nam Niemcy. Jej słowa wzruszały i zapadały głęboko w serce
budząc miłość i sympatię oraz burząc wszelkie stereotypy wciąż panujące w wielu umysłach po
obu stronach. Przypomniały mi się w tym momencie słowa pastora Jobsta Bittnera, który rów-
nież uczestniczył w naszej konferencji w 2012 roku. Wspominał on, jak kiedyś zadał pytanie
w swoim kościele, kto czuje niechęć do Polaków i ku jego zdziwieniu aż 90% wiernych, włącza-
jąc jego piętnastoletniego syna, podniosło rękę. Myślę, że może to być jakieś duchowe związa-
nie, które wynikło z naszego ponad tysiącletniego nie zawsze łatwego sąsiedztwa. Tę myśl po-
twierdziły mi słowa pastora z Austrii – Helmutha Eiwena, który w czasie obecnej konferencji
powiedział, że przekleństwo przechodzi aż do czwartego pokolenia. Dlatego brak wyznania
grzechu i pokuty powoduje, że przekleństwo nie zostaje odcięte i przechodzi na kolejne poko-
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lenia. W ten sposób wyjaśniał on też wciąż panujący antysemityzm, który przechodzi z ojca na
syna z powodu braku wyznania przed Bogiem swojej winy. Sądzę, że kluczem do oczyszczenia
i wszelkiego duchowego zwycięstwa jest krew Jezusa, która oczyszcza nas z wszelkiego grze-
chu i daje nam siłę do miłości, która przebacza wszystko, nie szuka swego, nie liczy doznanych
krzywd, jest prawdziwa i szczera.

Pamiętam, jak przed laty płynąłem statkiem wycieczkowym z Gdańska do Sopotu i zatrzy-
maliśmy się na szlaku przy Westerplatte. Wysiadła tam ze statku liczna grupa starszych wieko-
wo turystów z Niemiec. Ze szczerym uśmiechem pomachałem do nich z pokładu statku. Nagle
ci starsi ludzie ożywili się i również zaczęli do mnie machać i uśmiechać się. Myślę, że było to dla
nich ważne, szczególnie w tym miejscu, gdzie oficjalnie rozpoczęła się II wojna światowa. Woj-
na, w której najdłużej brała udział właśnie Polska, bo od pierwszego do ostatniego dnia jej
trwania. Procentowo straciliśmy najwięcej ludzi, sześć milionów obywateli: trzy miliony Pola-
ków i trzy miliony polskich Żydów. Nasz kraj został całkowicie zniszczony przez niemieckich
nazistów, a czego nie udało się dokończyć nazistom, dopełnili sowieci. Myśląc o tym wszystkim
i stojąc na miejscu selekcji nie czułem negatywnych myśli ani do Niemców, ani tym bardziej do
licznej grupy niemieckiej, która była tam z nami. Patrząc na ich żal i łzy, na pragnienie znalezienia
przebaczenia, zrozumiałem, że ten naród doznał największej kary za ślepe posłuszeństwo gru-
pie fanatyków. Marek Edelman, nieżyjący już ostatni dowódca powstania w getcie warszaw-
skim, powiedział, że gdyby antysemityzm był wyłącznie domeną niemiecką, to problem mieliby-
śmy już z głowy. Musimy również pamiętać, że faszyzm nie był wyłącznie domeną niemiecką, bo
przecież pod sztandarami Waffen SS znalazło się ponad milion ochotników z całej Europy. Dy-
wizje niemieckie zasilili Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Chorwaci, Holendrzy, Bośniacy, Duńczycy,
Rumuni, Francuzi. Kolaborujące z Niemcami milicje takich krajów jak Francja, Belgia, Skandyna-
wia, Holandia zdradziły i aresztowały swoich żydowskich obywateli. Ich przelana niewinnie krew
woła, tak jak krew Abla, o pomstę do Boga obciążając winą wszystkie te narody. Nie umniej-
szam winy nazistowskich Niemiec, bo przecież to oni rozpalili ten płomień nienawiści, który
strawił nie tylko Europę, ale także znaczną część świata. To w końcu oni bogacili się na mieniu
zrabowanym bezbronnym, niewinnym ludziom, ale także na ich niewolniczej pracy i ich życiu.
To tu, w Auschwitz, firmie Bayer, która była częścią koncernu I.G. Farben, „sprzedawano” więź-
niów jako króliki doświadczalne do testowania nowych leków. W zachowanym liście z firmy
Bayer do władz obozu możemy przeczytać: „Transport 150 kobiet przybył w dobrym stanie.
Ponieważ jednak w toku doświadczeń zmarły, nie możemy wyciągnąć wiążących wniosków.
Zwracamy się więc do Panów z prośbą o przesłanie nam następnej grupy kobiet, w tej liczbie
i po tej samej cenie”. Życie tych kobiet było warte 170 marek niemieckich, zginęły, bo testowa-
no na nich eksperymentalny środek znieczulający. Wszystko, co działo się w tych mrocznych
czasach było tak okropne i przerażające, że wprost nierealne do logicznego pojęcia i zrozumienia.
Antysemityzm był powszechny w Europie i nie tylko. Przecież i w Stanach Zjednoczonych w latach
trzydziestych zdarzały się na niektórych lokalach napisy: „Żydom i psom wstęp wzbroniony”,
a zagorzały antysemita, Henry Ford, finansował w części ruch hitlerowski. Niestety i w naszym kraju,
choć jako naród mamy najwięcej Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, zdarzali się szmalcowni-
cy i podli ludzie, którzy donosili na Żydów. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby kościół z wszystkich
narodów zebrał się tu, na miejscu selekcji, golgocie XX w. i w pokucie prosił Boga o przebaczenie za
wszystko, co się wydarzyło, a przecież nie miało prawa się wydarzyć.

Dziś mogą padać i padają słowa: „Jak długo można się kajać? Zresztą myśmy tego nie uczynili,
nasze ręce są czyste”. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. W starożytnym Izraelu, kiedy znale-
ziono ofiarę zabójstwa, to najbliższe miasto położone od miejsca mordu było zobowiązane do
pochówku ofiary i prośby do Boga o przebaczenie przelania krwi (V Ks. Mojż. 21:1–9). Dlatego
najważniejszym punktem naszych konferencji jest zebranie się na miejscu selekcji.
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Na koniec pobytu na miejscu selekcji obchodziliśmy Wieczerzę Pańską ogłaszając w ten spo-
sób Boże zwycięstwo odkupienia i przebaczenia dla Kościoła i narodów w krwi Pana Jezusa,
która „przemawia lepiej niż krew Abla” ( Hebr. 12: 24b). Piątkowy wieczór zakończył się wspa-
niałą kolacją szabatową, podczas której wszyscy uczestnicy mogli bliżej się poznać.

W sobotę natomiast na zakończenie dnia uczestnicy konferencji zostali przewiezieni do sali
koncertowej szkoły muzycznej, gdzie odbył się piękny koncert muzyczny w wykonaniu koreań-
skiej pianistki Aiji Kim. Chwile zadumy i duchowego uniesienia udzieliły się wszystkim, a płynące
dźwięki trafiały głęboko do każdego serca. Muzyka wzruszała i poruszała do tego stopnia, że
kiedy koncert się zakończył, nikt nie chciał opuścić sali koncertowej, a owacje na stojąco trwały
przez kilka minut. Po koncercie do wszystkich zgromadzonych przemówił prezydent miasta
Oświęcim, a Siostry z Ewangelicznej Wspólnoty Sióstr w Darmstadt odczytały list skierowany
do narodu polskiego, w którym przepraszały za wszystko to, co Niemcy uczynili Polsce i Pola-
kom. Pierwszego września list ten został również opublikowany przez Siostry na łamach ogól-
nopolskiej „Gazety Wyborczej”.

Sama konferencja jest naprawdę czymś wyjątkowym, zapadającym w umysły i serca wszyst-
kich uczestników, czego dowodem jest z roku na rok wzrastająca frekwencja. Malowniczy te-
ren, mnóstwo zieleni, miła atmosfera oraz niedaleko położone Stare Miasto wraz z synagogą
dodają uroku i niezapomnianych wrażeń całej konferencji. Mocną pozycją tego corocznego przed-
sięwzięcia są wykładowcy, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia z różnych krajów świata, aby
dzielić się słowem, które Bóg kładzie im na sercu. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Ho-
ward Morgan, Żyd mesjański i wieloletni uczestnik oraz wykładowca naszych konferencji, czę-
sto powtarza, że przeciwnik chce każdemu wmówić, że jest zbyt mały i słaby, aby cokolwiek
mógł zrobić oraz chce, abyśmy uwierzyli jego kłamstwu, że nasze czyny i starania nic nie znaczą.
David Pawson, znany w świecie i ceniony brytyjski wykładowca, autor licznych poczytnych
publikacji. Willem J.J Glashouwer, przewodniczący C4I – dużej europejskiej chrześcijańskiej or-
ganizacji działającej na rzecz Izraela. Werner Oder, którego ojciec był komendantem obozu
szkoleniowego SS w Rabce, gdzie uczył zabijać Żydów z zimną krwią. Obecnie Werner jest
pastorem w Anglii. Wielokrotnie przepraszał Polaków i Żydów za czyny ojca, a na miejscu
selekcji symbolicznie obmył nogi Żydowi. Hansjürgen Kitzinger, pastor z Norymbergii, przyja-
ciel Izraela i Polaków. Robert Währer, wykładowca ze Szwajcarii o wielkim gorącym sercu
i skromności, zawsze stawał się bliski wszystkim, którzy go poznali. Rick Winecke, artysta rzeź-
biarz mieszkający w Izraelu, w swoim dziele „Źródło łez” połączył Holokaust z męką Chrystusa,
osiągając głęboko poruszające wrażenia. Obecnie replika jego dzieła powstaje w Oświęcimiu.
Avivah Benjamin, Żydówka, dla której największym wstrząsem było przybycie na miejsce selek-
cji, a mimo to stanęła tam i przebaczyła byłemu żołnierzowi Wermachtu. Ron Cantrell, Amery-
kanin, również często przyjeżdżał do Polski i dzielił się na naszych konferencjach. Naim Khoury,
Arab, którego cała rodzina oddała życie Chrystusowi, a jego brat zapłacił za swą wiarę życiem.
Naim w swoim przesłaniu prosił, aby Kościół modlił się także za Arabów – potomków Abraha-
ma z Hagar. Jak wielu chrześcijan modli się za Arabów, aby Bóg otworzył ich serca i oczy? David
Ortiz, pamiętam, jak opowiadał, że stał na posterunku na granicy, a z drugiej strony stał na
straży żołnierz arabski. David uśmiechnął się do niego i w geście przyjaźni podniósł rękę, Arab
tylko splunął pod nogi i odwrócił się do niego plecami. Kiedy następnym razem spotkali się na
linii granicznej, David ponownie uśmiechnął się do niego i podniósł na przywitanie rękę, ten
natomiast pokazał Davidowi kółko na głowie i odwrócił się. Dopiero za czwartym razem David
doczekał się na twarzy Araba małego uśmiechu i lekkiego, przychylnego skinięcia głową. To
przekonało mnie, że wytrwałą, szczerą miłością można dokonać wszystkiego. David Friedman,
zawsze mający gorące serce dla Polski i Polaków, Andreas Bauer, Benjamin Berger i JoAnn Ma-
gnuson. Martin Lehmann, wraz z żoną Hannelore, co prawda nie są wykładowcami, ale od kilku



– 5 –

już lat z ogromnym sercem przywożą grupy z Niemiec, przyczyniając się w ten sposób do
łamania stereotypów między naszymi narodami, a co za tym idzie do pojednania. I oczywiście
Roman Gaweł, któremu Bóg położył na sercu całą tę wizję oraz służbę i mogą się teraz odbywać
te coroczne konferencje.

To, co czynione jest tu, w Oświęcimiu, z pewnością nie podoba się przeciwnikowi, który nie
pragnie ani zgody, ani też pojednania. Kiedy Żydzi uwierzą w Jezusa i powiedzą: „Błogosławio-
ny, który przychodzi w imieniu Pańskim”, nastąpi koniec jego panowania. Zanim to jednak na-
stąpi, przeciwnik zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Dlatego tak bardzo ważne są te
konferencje, a w szczególności zebranie kościoła na miejscu selekcji.

Szalom z Oświęcimia,
Mirosław Mieszała

PUNKTY DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

I INFORMACJE

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. 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.

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. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 25.10.2014. Spoty-
kamy się przed główną bramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym samym
czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Majdanku.
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8. 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.

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 Anią z Dzięgielowa, która wyjeżdża do Egiptu, aby tam pracować
w chrześcijańskim szpitalu.

• 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 pokonywa-
niu trudnego 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.

• Zbawienie dla rodziny Eryka i uzdrowienie dla jego córeczki Darii, u której
stwierdzono plamy rakowe na nerce.

• 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 o swoją mamę,
siłę duchową dla siebie, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodziny.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci oraz wnuczki Matyldy i uwolnienie z choroby alkoholowej syna Maćka.

• 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 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.
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• 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. 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.

13. 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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