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Oświęcim, kwiecień 2013

Moje refleksje z Marszu Żywych

Tam, gdzie kończy się sens i logika, to na ustach pojawia się słowo Auschwitz.

Jedenaście tysięcy Żydów z całego świata przyjechało w Dzień Pamięci Holokaustu do tego
miejsca, które stało się symbolem golgoty dwudziestego wieku. Miało ich nie być. W koncepcji
ideologii grupy ludzi, którzy czuli się panami świata, naród ten nie miał prawa do żadnej egzy-
stencji. Zdecydowano, by zupełnie wymazać go z kolejnych stron historii świata, tak aby na
zawsze zaniknął po nim wszelki ślad. Użyto wszelkich metod wyjętych z najkoszmarniejszych
snów po to, by osiągnąć ten haniebny dla ludzkości cel i niewiele brakowało do jego całkowitej
realizacji. Świat bez Żydów miał być eliksirem na wszelkie problemy i bolączki, a ich całkowita
eksterminacja była w planach niemieckich nazistów jedynym skutecznym sposobem na osią-
gnięcie tych dążeń. Dla swoich oprawców stali się robactwem, aby łatwiej było ich wymordo-
wać, bo przecież insekty należy tępić...

Stojąc przed wejściem do krematorium, w którym zachowały się piece do spalania ciał po-
mordowanych, widziałem jak młode żydowskie dziewczyny, wychodząc stamtąd z wyrazem
bólu na twarzy, płakały. Odwróciwszy głowę spojrzałem na dziesiątki izraelskich flag łopoczą-
cych na wietrze. Pomyślałem: „AM IZRAEL HAJ” – Izrael żyje. I rzeczywiście świadectwem
tego była cała ta zgromadzona młodzież, dorośli i starsi ludzie, którzy już od ponad dwudziestu
lat tak licznie przybywają tu każdego roku. Pragną oni swoim udziałem w tym Marszu zamanife-
stować, że Izrael żyje i oddaje cześć pamięci wszystkich tych, którym w okrutny sposób zabra-
no to, co człowiek ma najcenniejszego: życie, nadzieję, radość, najbliższych, sens istnienia. Wciąż
nie mogę znaleźć odpowiedzi, jak taki naród, którego wybitni synowie przyczynili się do roz-
woju kultury europejskiej mógł dać się zniewolić tej zbrodniczej ideologii, na czele której stanęli
fanatycy gotowi zatopić świat w krwi niewinnych. Faktycznie Trzeciej Rzeszy udało się stworzyć
przerażające dzieło, które i za tysiąc lat będzie przestrogą dla całego świata. 30 tysięcy obozów
niewolniczej pracy, 1150 gett żydowskich, 980 obozów koncentracyjnych, tysiąc obozów je-
nieckich, oraz wiele tysięcy pomniejszych obozów i miejsc, gdzie mordowano ludzi i zmuszano
ich do pracy, to spuścizna panów świata i tych, którzy im służyli. Jednak czy samym Niemcom,
bez niczyjej pomocy lub bierności, a wręcz nawet obojętności udałoby się na tak dużą skalę
osiągnąć i zrealizować swój iście diabelski cel?

Rozpiąłem kurtkę, stwierdziwszy, że stanowczo za ciepło się ubrałem. Kto by pomyślał, że
po ostatnich dniach nieustannego zimna, śniegu i deszczu, zrobi się taka ładna pogoda. Można
by sądzić, że ta zima nigdy się już nie skończy, a na dodatek pochmurne dni powodowały tylko
depresję. Dziś jednak było inaczej, od samego rana pięknie świeciło słońce, roztapiając uprzy-
krzony śnieg. To cud, naprawdę cud, tym bardziej, że kolejny dzień znów przyniósł brak słońca
i chłód. Staliśmy z transparentem z napisem z IV księgi Mojżeszowej 6, 23–27: „Tak będziecie
błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;
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niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz
swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja
będę im błogosławił”. Jak co roku rozdawaliśmy plakietki z tym samym błogosławieństwem.
Przez ostatnie lata rozdaliśmy około dwudziestu tysięcy takich błogosławieństw. Dziś są one już
rozpoznawalne, tak jak i nasza grupa „Przyjaciele Izraela z Polski”. Żydzi z całego świata pod-
chodzą do naszego transparentu, robią sobie zdjęcia na jego tle i pełni wdzięczności, uśmiecha-
jąc się do nas, dziękują. Patrząc na nich zastanawiałem się, jak mógł powstać Auschwitz. Prze-
cież to tacy sami ludzie jak my, nurtują ich te same uczucia, przenikają te same pragnienia, tak
samo pragną życia jak każdy z nas, więc dlaczego? Dali światu postęp w postaci 170 Nagród
Nobla, z owocu których na co dzień korzystamy, dali dekalog, na którym oparliśmy naszą za-
chodnią cywilizację, a co świat dał im w zamian?

Bydlęcy wagon, który stoi na miejscu selekcji na terenie Brzezinki i jest symbolem wszystkich
wagonów tych haniebnych transportów, przywiózł tu 2 tysiące lat antysemityzmu, który nara-
stając w sercach i umysłach ludzi znieczulił ich sumienia, zabił w umysłach człowieczeństwo
i zakrył prawdziwe oblicze Boga. Świat pogrążył się w mroku, jak na Golgocie, kiedy ciemność
spowiła dzień. Człowiek człowieka oznakował żółtą gwiazdą, dając mu znamię niczym bydlę-
tom. W bydlęcych wagonach zwieziono ludzi tam, gdzie nie chcieli, przywieziono ich na rzeź.
Dziś bydlęta w Unii mają większe prawa, które regulują ich odpowiedni transport. Jednak wte-
dy ludzie ich nie mieli. Jeden z więźniów, któremu udało się przeżyć opowiadał, że panował
w tych wagonach potworny ścisk. Zaduch i smród unosił się wokoło, ludzie mdleli, byli spra-
gnieni i głodni. Ktoś się rodził, ktoś umierał. Wszelkie potrzeby fizjologiczne były załatwiane
w poczuciu wstydu i poniżenia. Kiedy wagony otwarto, dla większości z nich i tak oznaczało to
ostatnie chwile ich życia. Selekcja, komora, gaz, potworny krzyk wydobywający się z setek
gardeł, pojedyncze jęki, cisza... Metaliczny dźwięk otwieranych drzwi, wyjmowanie ciał. Co
czułbyś, gdyby jednym z tych ciał, które jeszcze przed chwilą było żywym człowiekiem, okazało
się być twoim synem, córką, mężem, żoną, matką, ojcem? Co czułaby najbliższa twemu sercu
osoba tam, za żelaznymi drzwiami, kiedy gaz odbierałby jej życie? Czy można odczuć to, co tam
się stało? I na koniec, krematorium i dym, który wznosząc się do góry, był ostatnim oskarżeniem
i widocznym śladem bezbronnych ofiar. Słyszałem głosy, gdzie był Bóg, kiedy to się działo
i najwłaściwszą odpowiedzią na to pytanie wydały mi się słowa siostry Joeli Krüger – przełożo-
nej Sióstr Marii z Darmstadt: „Pytanie, gdzie był Bóg w Auschwitz, nie jest odpowiednim pyta-
niem, ponieważ nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Pytaniem, które niecierpliwie czeka
na swą odpowiedź jest: Gdzie była ludzkość? Gdzie się podział owoc 1900 lat wartości chrześci-
jańskich? Ludzkość winna jest odpowiedzieć Bogu: GDZIE JEST TWÓJ BRAT, ABEL?”

Jednak ludzkość nie zdała egzaminu ze swego człowieczeństwa. Kiedy Jan Karski, emisariusz
polskiego państwa podziemnego, jako naoczny świadek pierwszy przekazał światu raport
o zagładzie Żydów, prezydent Stanów Zjednoczonych nie chciał uwierzyć w jego relacje. Alian-
ci nie uczynili nic, żeby zapobiec dalszej eksterminacji Żydów. W tym czasie wykonywano dy-
wanowe naloty nad terytorium Niemiec i wystarczyło zbombardować piece krematoryjne
w Auschwitz oraz szlaki transportu do tego piekła. Nie uczyniono nic, a można było w ten
sposób uratować 430 tysięcy węgierskich Żydów, których zgładzono w przeciągu dwóch mie-
sięcy. Niezagrożone piece krematoryjne pracowały na okrągło pełną parą. Naziści śpieszyli się,
żeby w pełni zrealizować swój cel. Świat milczał, nie pytając się, co dzieje się z masowo wywo-
żonymi Żydami. Były kraje, które płaciły Niemcom za każdego wywiezionego Żyda. W wielu
krajach Europy byli mordercy-ochotnicy, którzy zasilali dywizje Waffen SS. Milion ochotników
uczyniło Europę kontynentem zbrodniarzy. Ukraińcy, Litwini, Łotysze, Chorwaci, Holendrzy,
Bośniacy, Duńczycy, Rumuni, Francuzi stanęli pod sztandarami Waffen SS. Kolaborujące z Niem-
cami milicje takich krajów jak Francja, Belgia, Skandynawia, Holandia zdradziły i aresztowały
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swoich żydowskich obywateli. Wielu z nich deportowano do niemieckich obozów. Ich przelana
niewinnie krew woła, tak jak krew Abla o pomstę do Boga obciążając winą wszystkie te narody...

Czytane imiona i nazwiska pomordowanych dzieci wyrwały mnie z zamyślenia. 5, 3, półtora
roku – tak niewiele miały lat, a jednak wystarczająco, aby stać się wrogami Trzeciej Rzeszy
i wszystkich tych, którzy jej służyli.

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).

Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, tu, na miejscu selekcji w Brzezince spo-
tykamy się z wiernymi z różnych krajów, które przyczyniły się do przelania niewinnej krwi
i razem prosimy Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba o przebaczenie i pojednanie między narodami.
Roman Gaweł jako lider Stowarzyszenia często podkreśla, że w swojej modlitwie widział, jak
pociąg pełen Żydów dojeżdżał do obozu w Auschwitz-Birkenau podczas holokaustu. Bóg poka-
zał mu, że tak jak pociągi z przeróżnych krajów przywiozły tu Żydów skazanych na śmierć, tak
też powinni tu przybywać bogobojni z różnych narodów...

To się wypełnia, tu, na tym miejscu, stereotypy są łamane, przez krew Jezusa następuje oczysz-
czenie i pojednanie. Przez tę krew i komunię w tym wyjątkowym miejscu, przez wyznawanie
obopólnych win dokonuje się nie tylko oczyszczenie tego miejsca z wpływu sił demonicznych,
ale wprowadzanie tu sił jasności, sprawiedliwości i pokoju. To tu syn nazisty obejmował w ge-
ście pojednania potomka pomordowanych Żydów, Żyd jednał się z Arabem, a Polak stawał się
przyjacielem dla Niemca.

To wspaniałe, jak wielu jest ludzi w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria, Słowacja, Węgry,
Ukraina i wielu innych, którzy czynią tak dużo dla pojednania i wymazania win. Nie pozostają
obojętni.

Obojętność tak jak i letność jest czymś obrzydliwym, co Bóg osądzi i wypluje. Bruno Jasiński,
polski poeta pochodzenia żydowskiego, kiedy szedł na zsyłkę na Sybir i wszyscy go opuścili
pisał: „Nie bój się przyjaciół, mogą cię najwyżej zdradzić, nie bój się wrogów, mogą cię tylko
zabić, bój się obojętnych, bo za ich milczącą zgodą mord i zdrada na ziemi się rodzą”.

Obojętność jak zaraza szerzy się i dzisiaj, jak gangrena pochłania człowieka doprowadzając
go do duchowej śmierci, bo przecież niedokonanie wyboru już jest wyborem. Szczególnie dzi-
siaj musimy uważać na to, co zaczyna się znów nasilać w świecie. Antysemityzm znowu wzra-
sta, ponownie szuka się kozła ofiarnego. W tym szczególnie trudnym dla Izraela czasie, kiedy
polityka Iranu jawnie domaga się eksterminacji Izraela, a ościenne państwa nie okazują swej
przyjaźni, nie jest łatwo Izraelowi zdobyć przychylność światowych mediów. Widoczny jest
trend odsuwania się od Izraela, a nawet chęć poświęcenia go dla domniemanego pokoju
i spokoju w stosunkach z islamem. Dlatego wszelkie nieliczne inicjatywy na rzecz autentyczne-
go zrozumienia, pojednania i przebaczenia są nadzieją na lepszą przyszłość nie tylko dla Izraela,
ale także dla całego świata.

Marsz Żywych powoli dobiegał końca, moje myśli i odczucia przepełnione obawami przepla-
tała radość, że Izrael żyje, że krew Jezusa nigdy nie była przekleństwem, ale zawsze błogosła-
wieństwem, co objawiło się odrodzeniem państwa Izrael po prawie 2000 lat, język hebrajski,
który był martwy znowu funkcjonuje, moneta szekla powróciła do obiegu, a pustynia zamieniła
się w żyzny ogród, do którego powracają Żydzi z całego świata. Proroctwa wypełniają się na
naszych oczach, ale siły ciemności także nie pozostają bezczynne, wróg rodzaju ludzkiego wie,
że wówczas, kiedy Żydzi powiedzą: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim”,
będzie to koniec jego panowania. Czy z tego powodu nie będzie wcześniej ponownie dążył do
zagłady Żydów? Myślę, że uczyni wszystko, żeby zniszczyć ten naród. Holokaust może się po-



– 4 –

wtórzyć. Świat niczego się nie nauczył, czego potwierdzeniem może być ludobójstwo w Jugo-
sławii czy Ruandzie. Strony internetowe przepełnione są nienawiścią i pogardą do Żydów,
a publikacje niechętne i krytyczne względem Izraela wciąż są poczytne. Jan Paweł II powiedział:
„Antysemityzm jest grzechem wobec Boga i ludzkości”. Mimo to nawet w kręgach klerykalnych
wciąż zdarzają się głosy nieprzychylne Izraelowi. Przekleństwo antysemityzmu nie zostało za-
żegnane, wciąż jątrzy się niczym ropiejąca rana grożąca zakażeniem. Myślę, że może przyjść
czas, kiedy ludzkość ponownie będzie musiała dokonać wyboru. Każdy z nas może stanąć przed
wyborem, po której stronie wówczas stanąć, a może tak jak większość, pozostać obojętnym?
Jedno jest pewne, że przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed największym Żydem, który powie-
dział: „Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród
Dawidowy, gwiazda jasna poranna” Obj. 22, 16.

Szalom z Oświęcimia
Mirosław Mieszała
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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. Prośmy Wszechmogącego Boga o narody arabskie, aby mogły poznać jedyne źródło poko-
ju i zbawienia, którym jest Jezus Chrystus.

3. 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.

4. Módlmy się o siebie nawzajem, którzy razem przez nasze zaangażowanie tworzymy Sto-
warzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu, aby Bóg wspierał nas w codziennym życiu oraz
we wszystkich przedsięwzięciach. Módlmy się także o naszych współpracowników na Ukra-
inie.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 18 maja 2013. Spo-
tykamy się o godzinie 10.00 przed bramą główną obozu Birkenau.

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.
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W kolejnym miesiącu módlmy się za:

• Siostrą Swietą z Winnicy o uzdrowienie z choroby nowotworowej.
• 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 zbawinienie

dla jej synów i synowych oraz o uwolnienie z alkoholu syna Marka.
• Siostrą Zdzisławą z Żywca o jej zdrowie oraz zbawienie rodziny w Niem-

czech.
• Bratem Antonim, który prosi o uzdrowienie Agnieszki i pracę z Bożym bło-

gosławieństwem dla Janusza i Stanisława.
• Siostrą Basią z Poznania o uzdrowienie ze schorzeń i dalszą siłę w przetrwa-

niu choroby, z którą zmaga się od wielu lat.
• O potrzeby Siostry Iwony, o uwolnienie z mocy ciemności.
• Bratem Antonim z Tomaszowa Mazowieckiego, który dziękuje wszystkim za mo-

dlitwy i prosi w imieniu Jezusa o nawrócenie i uwolnienie od alkoholu syna Janu-
sza.

• Bratem Tomaszem z Poznania, który jest ciężko chory i czeka na przeszczep
wątroby.

• 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 scho-

rzeń.
• Siostrą Mirosławą z Jaworzna o Bożą pomoc w znalezieniu pracy.
• 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 szczególnie za jednym z nich, aby Pan Bóg wzmocnił jego małżeństwo
i rodzinę.

• Braterstwem Ławrowskimi z Pomorza o uzdrowienie.
• Siostrą Ireną z Głuchołaz, która ma problemy z sercem.
• Bratem Pawłem z Warszawy o uzdrowienie z przewlekłych schorzeń.
• 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
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Informujemy, że nasza tegoroczna konferencja „Z holokaustu do żywej nadziei” odbędzie się
w Oświęcimiu w dniach 22–25.08.2013 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieżowych
przy ul. Legionów 11. Szczegóły oraz zaproszenia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.shalomoswiecim.pl
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie przedpłat w wysokości 100,- zł, co da gwa-
rancję zakwaterowania na miejscu konferencji. Wpłaty prosimy przesyłać na konto Stowarzysze-
nia Służba Szalom w Oświęcimiu nr:

PL 12124011701111001015771468 z dopiskiem KONFERENCJA.

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.


