70. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau
Tydzień modlitwy od 20 do 28 stycznia 2015 w Oświęcimiu
Oświęcim – Jerozolima – Berlin – Wiedeń

10 szabatowych lat (70 lat) od wyzwolenia Auschwitz
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tygodniu modlitwy w Oświęcimiu (20–
28.01.2015), aby upamiętnić 70. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego i śmierci
Auschwitz-Birkenau. Jako mesjańscy Żydzi, Polacy, Niemcy i Austriacy pragniemy przez te
7 dni być jak najbliżej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, by
w świętym zgromadzeniu szukać oblicza Pana odnośnie ogromnego grzechu Holokaustu
oraz Bożych odkupieńczych celów. Pragniemy, aby każdy uczestnik był z nami przez pełnych siedem dni modlitwy.
W miłości naszego Pana wspólnie zapraszają Was: Benjamin Berger, Howard i Janet
Morgan, Roman i Urszula Gaweł, Siostra Joela, Helmuth Eiwen, Rick i Dafna Wienecke, Christa Behr, Andreas i Adelheid Bauer.
10 szabatowych lat (70 lat) od wyzwolenia Auschwitz
Bóg pozwolił nazistom, aby panowali przez12 lat (1933–1945). Dwanaście to biblijna
liczba sprawowania rządów. Gdy Bóg zadecydował o końcu ich rządów, zakończył również wojnę i holokaust. Właśnie mija 70 lat od wyzwolenia Auschwitz. Znamy biblijne znaczenie okresu 70 lat. Oznacza on odkupienie i odrodzenie. Po 10 szabatowych latach
(70 latach), jak to przepowiedział prorok Jeremiasz, resztka Żydów powróciła z Babilonu
do Ziemi Izraela, aby ją zasiedlić, odbudować Jerozolimę i co najważniejsze, by odbudować świątynię na jej starożytnych fundamentach na górze Moria.
Pogański król Cyrus rozumiał, że Bożą wolą jest, aby wypuścił naród żydowski, by mógł
powrócić do Izraela i odbudować świątynię. Na jego rozkaz resztka Żydów rozpoczęła odbudowę. Żydzi, którzy powrócili, napotkali wiele przeszkód, a ich wrogowie próbowali ich
powstrzymać, by kult świątynny nie został przywrócony.
W tamtym czasie Bóg wzbudził proroczych przywódców, którzy zachęcali Jego lud i kierowali nim. Ezdrasz nauczał Pism i wyjaśniał je. Nehemiasz pokierował odbudową miasta
i świątyni. Zerubabbel – potomek króla Dawida, również odegrał ważną rolę w odbudowie
świątyni. Bóg posłużył się Jeszuą – najwyższym kapłanem, którego przywrócono na stanowisko po powrocie do Ziemi Izraela, aby przywrócić kapłaństwo w Jerozolimie.
Duch Święty wzbudził też dwóch szczególnych proroków – Zachariasza i Aggeusza, którzy poprzez prorocze słowo i duchowy autorytet, wzywali, zachęcali i umacniali ludzi, aby
nie przestawali pracować pomimo oporu ze strony wroga, który próbował powstrzymać
prace przy odbudowie.

Po zakończeniu II wojny światowej i wyzwoleniu Auschwitz w 1945 na terenie Niemiec
powstały nowe społeczności i wspólnoty chrześcijańskie, których jednym z najważniejszych zadań była pokuta za ogrom grzechów, jakie popełniły Niemcy względem Żydów.
Zaczęły one też w praktyczny sposób wspierać Żydów i państwo Izrael. Jedną z najbardziej znanych spośród nich jest Ewangeliczna Wspólnota Sióstr Marii założona przez matkę Basileę Schlink. Wszyscy dobrze wiemy, że mimo tego iż to Niemcy byli głównymi sprawcami Holokaustu, to inne narody Europy również pomagały im w morderczym planie zniszczenia narodu żydowskiego.
Pomimo tych nowych początków większość wspólnot chrześcijańskich, włącznie z kościołem ewangelicznym, który założył Marcin Luter, nigdy nie przyznało się do winy współpracowania z nazistami, aby uczynić kościół „Judenrein” – „czystym od Żydów”. Na przykład najwięksi niemieccy teologowie, którzy zostali nazistami, założyli Instytut Dejudaizacji Nowego Testamentu. Ich zadaniem było usunięcie z Nowego Testamentu wszystkiego,
co uważano za żydowskie. Odrzucono Stary Testament, który uznawano za „żydowską
księgę”. Jezus nie był już Żydem, stał się „aryjczykiem”. Taką nową pseudo-ewangelię
drukowano i rozprowadzano w wielu sympatyzujących z nazistami kongregacjach luterańskich. Mimo że garstka chrześcijan w Niemczech sprzeciwiała się nazistom, to jednak znacząca większość przywódców kościoła i ich kongregacje aktywnie lub biernie współpracowała z nazistami.
Po wojnie kościół luterański, a także katolicki, pomagał w wyrabianiu fałszywych paszportów, które umożliwiały zbrodniarzom nazistowskim ucieczkę do Ameryki Południowej.
Jednym z nich był Adolf Eichmann.
Prosimy, przyjedźcie do Auschwitz w styczniu 2015 z pustymi rękoma, otwartymi sercami, pokorą i wiarą. Wierzymy, że zbliżając się do końca okresu 70 lat, możemy otrzymać
nowe objawienie i udzielenie Ducha dla następnego proroczego okresu w Bogu. Wierzymy,
że Pan będzie mówił do nas w czasie tego tygodnia modlitwy, uwielbienia i społeczności.
Zapraszamy Ducha Świętego z Jego proroczym usługiwaniem, ponieważ z głębi serc pragniemy słyszeć to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Wierzymy, że jeżeli duchowo porównamy nasze pokolenie z pokoleniem Żydów, którzy powrócili z niewoli babilońskiej z wizją
odbudowania Jerozolimy i świątyni, to bardzo jasno zobaczymy, że Bóg pragnie objawić
nam wizję, by wypełnić Jego obecne prorocze cele.
Prześladowania Żydów w Niemczech i w Europie były kwestiami narodowymi. Do tej
pory ani w Niemczech ani w innych narodach nie doszło do narodowej pokuty. Wierzymy,
że Bóg pragnie wzbudzić proroczy głos w Ciele Chrystusa w Niemczech i Europie, który
będzie wzywał Kościół, a tym samym całe narody, do narodowej pokuty za ich grzechy
wobec narodu żydowskiego i całej ludzkości. Staje się to tym ważniejsze w świetle wzrastającego antysemityzmu w Europie i na świecie.
Dopiero po szczerej pokucie pochodzącej od Ducha Świętego, będziemy mogli usługiwać Bożym uzdrawiającym przebaczeniem, pojednaniem i odrodzeniem. Kolejnym owocem tej pokuty będzie wylanie kapłańskiego wstawiennictwa na szczeblu narodowym i
międzynarodowym o zbawienie narodu żydowskiego.
W Ewangelii Mateusza 25 Jezus nauczał, że jednym ze standardów sądzenia narodów
będzie to, jak traktowały Jego braci. Wierzymy, że odnosi się to nie tylko do Ciała Chrystusa, lecz także narodu żydowskiego. Z powodu tego aspektu wiecznego sądu, Niebiosa
przyglądają się, jak nasze pokolenie oraz pokolenia, na które możemy wpłynąć, będą traktować Żydów i państwo Izrael w tych trudnych dniach, które są przed nami.

Wierzymy, że żyjemy w znaczących czasach historii świata. Wiele proroczych głosów
ogłasza, że stoimy u progu ogólnoświatowego sądu. Sąd ten ma nie tylko przyprowadzić
niewierzących do Pana, lecz także pomóc przygotować oczyszczoną Oblubienicę Chrystusa.
Wierzymy, że Bóg szuka (II Kr. 16:9) dzisiaj duchowych liderów, którzy tak jak Ezdrasz,
Nehemiasz, Zachariasz i Aggeusz, w mocy i namaszczeniu Ducha Świętego zaniosą Słowo
Boże do swoich krajów, aby chrześcijanie i nie-chrześcijanie wspólnie usłyszeli, co Pan
ma do powiedzenia do narodów. Wiemy, że jak to było w przypadku wszystkich prawdziwych mężów i kobiet Bożych, napotkamy silny opór i dlatego powinniśmy być właściwie
wyposażeni i umocnieni do tej wielkiej bitwy.
Auschwitz uznawane jest za najwyższy przykład miejsca śmierci. Wierzymy, że Bóg pragnie odkupić Auschwitz i uczynić z niego miejsce życia. Chcemy zebrać się tam podczas
70. rocznicy jego wyzwolenia, ponieważ wierzymy, że Bóg pragnie zapoczątkować nowy
okres „wolności” w Ciele Chrystusa, aby przeprowadzić swoje prorocze cele względem
narodu żydowskiego i narodów świata. Zapraszamy Was, abyście przyjechali, by usłyszeć,
co Pan chce Wam powiedzieć i otrzymać to, czego On chce Wam udzielić, aby Jego cele
mogły się wypełnić w Waszym życiu.
W miłości naszego Pana,
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Miejsce spotkań:

Sala Konferencyjna Hotelu Olecki w Oświęcimiu,
ul. St. Leszczyńskiej 12
Nocleg i wyżywienie we własnym zakresie
Wstęp wolny

