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Oświęcim, luty 2015 r.

To miejsce to obóz koncentracyjny. Ten obóz nazywa się Auschwitz, żyje się tu trzy miesiące,
a wyjście jest jedno – przez komin.

                                                                                                              Wypowiedź oficera  SS

Na początku 1945 los Niemiec był już przesądzony. Alianci z Zachodu, a Armia Czerwona ze
Wschodu coraz bardziej przybliżali się do znienawidzonej stolicy wroga. Pomimo nieuchronnej
klęski, Niemcy nie chcieli się poddać i ich zbrodnicza machina działała do końca. Zacierali ślady
swych zbrodni, aby świat nigdy nie dowiedział się o rozmiarze ich bestialskiego mordu. W miarę
wyzwalania miejsc, gdzie oprawcy zgotowali swoim bezbronnym ofiarom piekło na ziemi, ludz-
kość mogła dokładnie poznać skalę moralnego upadku człowieka. Ideologia, która owładnęła
częścią świata, tu, w obozach koncentracyjnych, osiągnęła swoje apogeum.

Dziś mija 70 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci KL Auschwitz-
Birkenau. Wciąż żyją ludzie, którym dane było przeżyć to piekło. Auschwitz jako największy
niemiecki obóz koncentracyjny stał się symbolem holokaustu i trafił na listę światowego dzie-
dzictwa UNESCO. Rudolf Hess, który był dowódcą obozu, oświadczył przed Trybunałem Woj-
skowym w Norymberdze, że zginęło tam 3.000.000 osób. Najnowsze badania podają, że zginę-
ło od 1.100.000–1.500.000 osób, z czego 90% ofiar było Żydami. Czy świat wciąż pamięta to,
co się tu stało, a przecież nie miało najmniejszego prawa nigdy zaistnieć? Oczywiście obchodzo-
no oficjalnie 70. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, na którą przyjechało wielu przed-
stawicieli państw z całego świata, ale czy zwykły, anonimowy człowiek jeszcze o tym pamięta?
Okazuje się, że większość Niemców nie zauważyła tej rocznicy. Badania wykazały, że znaczna
ich część chce mieć za sobą tamte wydarzenia i nie chce rozpamiętywania zbrodni swoich
ojców i dziadków. Obecnie większość z nich skupia się bardziej na krytyce polityki Izraela niż na
tym, co się wydarzyło się przed siedemdziesięciu laty. Na szczęście są jeszcze ludzie, którym to,
co się tu stało, nie jest obojętne. Pamiętają i proszą o przebaczenie. Wierzący chrześcijanie
z Niemiec przyjechali na tydzień (21–27 stycznia) do Oświęcimia, aby w modlitwie i pokucie
wyznawać swoje winy wobec Boga i Jego wybranego narodu oraz innych narodów. Na ich
zaproszenie do wspólnej modlitwy dołączyli mesjańscy liderzy z Izraela oraz wierzący z różnych
narodów.

Był to dobry czas spędzony razem. Przez siedem dni wraz z modlitwami płynęły łzy i prośby
o przebaczenie. Każdy z obecnych czuł, że uczestniczy w czymś wyjątkowym. Kiedy ktoś wy-
znawał winę swojego narodu, czuł ciężar, jaki przytłaczał w sferze duchowej jego kraj. W czasie
tego tygodnia modlitwy wiele serc otworzyło się na wszystko to, co Bóg chciał wlać do naszych
wnętrz.

Kiedy chodziliśmy po terenie Brzezinki, podzieleni na małe grupy, prosząc Najwyższego, aby
przebaczył narodom przyczynienie się do przelania niewinnej krwi, która woła jak krew Abla
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z tej ziemi do Boga o pamięć i pomstę, poczułem, jak przenikliwe zimno daje mi się we znaki.
Pomyślałem o tych wszystkich, którzy stojąc tu na wielogodzinnych apelach, byli ubrani tylko
w pasiaki, które wyglądały jak piżamy, a na stopach mieli zaledwie drewniaki. Nawet czterolet-
nie dzieci musiały stać, nie wolno było płakać, one umierały cichutko. Po godzinie spędzonej na
tym terenie odsłoniętym ze wszystkich stron, miałem już dość i marzyłem tylko o ciepłej zupie.
Wszystkie grupy udały się do obozowej sauny, by tam zakończyć spotkanie wspólną modlitwą.
W pomieszczeniu panował lekki półmrok, światło padało na tablice wypełnione zdjęciami. Spoj-
rzałem na nie, przedstawiały życie rodzinne ludzi. Zdjęcia z albumów, okruchy życia. Uśmiechy,
spojrzenia, zabawa, po prostu zwyczajne, codzienne życie. Setki zdjęć były poukładane rodzi-
nami. Z opisu mogliśmy poznać ich bliżej, przestawali być anonimowi, poszczególni ludzie, ro-
dziny tak jak obecnie nasze, mające swoje codzienne sprawy. I nagle wszystko się urywa,
z kilkudziesięciu zdjęć danej rodziny pozostaje jedno, dwa, czasami żadne, wszystko się koń-
czy… właśnie tu, w Auschwitz. Ludzie-numery niczym drewno na opał zwożeni byli do krema-
torium. Całe wsie i miasta przechodziły przez komin i tylko dym był ich ostatnim niemym krzy-
kiem pożegnalnym. Wtedy właśnie, rozmyślając nad tym wszystkim i patrząc na te twarze,
którym zabrano to, co najcenniejsze – ich własne życie, zrozumiałem, jak wielkim obciążeniem
dla całego świata jest przelanie tej niewinnej krwi. Hebrajskie słowo oznaczające krew ma licz-
bę mnogą, a więc oznacza wiele krwi wołających głosem z ziemi. Dlatego kiedy Kain zabił Abla,
to tak naprawdę nie zabił tylko jego, ale zabił także wszystkich jego potomków, którzy przez to
morderstwo nie narodzą się aż po skończenie świata. Szacuje się, że gdyby nie było holokaustu,
zamiast 13 milionów, żyłoby teraz około 40 milionów Żydów. Modlitwy dobiegły końca i nagle
z ust wszystkich popłynęły słowa pieśni „Am Izrael haj” – „Izrael żyje”. Poczułem wówczas
razem z innymi radość…

Po powrocie na miejsce konferencji jeden z jej uczestników powiedział, że oni, Niemcy,
zaledwie w dziesięciu procentach dokonali narodowej pokuty za wszystko to, co uczynili. Moc-
ne słowa, ale kiedy człowiek zderzy się z całą tą machiną zbrodni, zniszczenia, bólu i cierpienia
oraz bezsensem tego piekła na ziemi, może faktycznie powiedzieć – tak, to, co uczyniliśmy do
tej pory, to wciąż za mało. Nigdy nie zapomnę słów Siostry Joeli z Ewangelicznego Zgromadze-
nia Sióstr Marii z Darmstadt, założonego przez matkę Basileę Schlink, kiedy przepraszała nas,
Polaków, za wszystko to, co w historii Niemcy wyrządzili Polsce i Polakom. Słowa, które wypo-
wiadała, były przepełnione żalem i wewnętrznym cierpieniem, wzruszały do głębi, trafiały do
samego serca. Jako Polak czułem ich szczerość, dotykał mnie ich żal i czułem, że rodzi się w
mym sercu uczucie, które jest ponad wszystko, co się stało. Siostry i Bracia z Darmstadt, każdy,
kto ich poznał, mógł przekonać się o wielkiej radości życia, jaka tkwi w tym zakonie, o ich
miłości do Boga i pragnieniu pojednania między narodami. To prawdziwi przyjaciele Polski i
Polaków.

 Ja, jako Polak, mogłem powiedzieć na tym tygodniu modlitwy o sytuacji, jaka miała miejsce
w Polsce: że mój kraj został całkowicie zniszczony i zrujnowany, zabytki utracone bezpowrot-
nie, a dziesiątki tysięcy dzieł sztuki rozkradzione i wywiezione z kraju. Mogłem powiedzieć, że
najwięcej procentowo do liczebności danego kraju zginęło podczas tej wojny właśnie Polaków
– ponad sześć milionów. Trzy miliony Polaków i trzy miliony obywateli Polski wyznania Mojże-
szowego. Nie było ani jednej rodziny w tym kraju, w której ktoś by nie zginął. To w Polsce za
pomoc Żydom groziła kara śmierci – nie tylko temu, kto pomagał, ale całej jego rodzinie – od
noworodka po najstarszego członka rodziny, czego dobitnym dowodem jest rodzina Ulmów.
Powiedziałem także, że największym wkładem Polaków w zwycięstwo w drugiej wojnie świa-
towej było złamanie przez polskich matematyków i kryptologów kodu Enigmy – maszyny szy-
frującej, którą Niemcy do końca wojny uważali za niemożliwą do odczytania. Polscy naukowcy
złamali ten kod, a następnie swoją pracę przekazali Anglikom. Wielu historyków uważa, że
złamanie kodu Enigmy przyczyniło się do skrócenia wojny o 2–3 lata. Gdyby ta wojna trwała
jeszcze dwa lata, to z pewnością ani jeden potomek Abrahama żyjący w Europie by nie ocalał….
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Oczywiście przeprosiłem za wszystkich tych Polaków, którzy zachowali się haniebnie, dono-
sząc okupantowi na swoich żydowskich sąsiadów, szantażując ich dla korzyści materialnych,
a nawet w niektórych wypadkach, mordując. Niestety tacy wśród nas też byli, ale byli i tacy,
którzy ratowali Żydów z narażeniem własnego życia. Także inne osoby przepraszały za posta-
wę swoich narodów, szczególnie za obojętność i brak pomocy. Europa i Ameryka milczały,
kiedy to wszystko się działo. Ich obojętność i zamknięcie własnych granic doprowadziło do
tragedii. Skoro żaden kraj nie chciał ich przyjąć, to niemieccy naziści doszli do przekonania, że
mogą z nimi zrobić, co tylko chcą… i tak też zrobili. Każde przestępstwo powinno być osądzo-
ne, ale po wojnie z 70.000 katów z obozów koncentracyjnych, skazano niespełna 2.000. Wielu
z nich spędziło komfortowe życie w Ameryce Południowej i nigdy nie doczekało się zasłużonej
kary.

Nie ma takiego kraju, który mógłby czuć się bez winy, jak też nie ma takiego kraju, który
mógłby powiedzieć, że zrobił w tej sprawie wystarczająco. Krew Abla ciąży na wszystkich,
nawet na tych, którzy byli tylko obojętni. Przytoczę ponownie cytowane już kiedyś przeze mnie
słowa polskiego poety żydowskiego pochodzenia, Bruno Jasińskiego: Nie bój się przyjaciół, mogą
cię najwyżej zdradzić. Nie bój się wrogów, mogą cię najwyżej zabić. Bój się obojętnych, bo za ich
milczącą zgodą mord i zdrada na ziemi się rodzą. Wierzę, że uczestnicy tego tygodnia modlitwy
związanego z 70. rocznicą wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau rozumieli to, dlatego przyjechali
tu, na to miejsce, z różnych stron świata, aby nie być obojętnymi, by pamiętać i prosić
o przebaczenie za wszystko to, co się stało w przeszłości. W Bożej miłości Polacy, Niemcy
i Żydzi mogli się objąć braterskim uściskiem, a do nich dołączyli Austriacy, Szwajcarzy, Węgrzy,
Słowacy, Czesi, Anglicy, Irlandczycy, Amerykanie, Holendrzy. W tej braterskiej miłości mogli-
śmy także obchodzić Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej na Juden Rampe, gdzie dokonywano pierw-
szych selekcji żydowskich więźniów obozu. Wspólnie, jako kościół z wielu narodów, wypełnia-
liśmy wizję zebrania Kościoła na miejscu selekcji, którą Bóg dał Romanowi Gawłowi. Mogliśmy
tam wyznawać, że krew Jezusa ma większą moc niż krew Abla. Krew Jezusa, która zawsze jest
błogosławieństwem, a nigdy przekleństwem.

Cały ten tydzień modlitwy uświetnił wspaniałą muzyką zespół z kościoła Jerusalemgemeinde
w Berlinie, Alyosha Ryabinov (który będzie miał koncert podczas naszej sierpniowej międzyna-
rodowej konferencji „Z holokaustu do żywej nadziei”) oraz Stanislav z Izraela. Wdzięczny je-
stem Bogu za ten czas modlitwy, za to, że mogłem w nim uczestniczyć, jak również za wszyst-
kich tych ludzi, którzy tak wiele robią dla wzajemnego pojednania, za ich miłość do Izraela oraz
za świadectwo ich życia. Tacy ludzie jak Benajmin Berger, Howard i Janet Morgan, Siostra Joela,
Rick i Dafne Wienecke, Helmuth Eiwen, Christa Behr, Andreas i Adelheid Bauer, Roman i Ur-
szula Gaweł, Robert Währer, David Friedman, Werner Oder i wielu innych to błogosławień-
stwo dane od Boga dla Kościoła w tych wyjątkowych czasach.

Oby już nigdy na pytanie: „Gdzie był Bóg, kiedy to się działo?”, nie trzeba było odpowiadać
słowami Siostry Joeli: „Nie wiem, gdzie był wtedy Bóg, ale właściwszym pytaniem byłoby, gdzie
był wówczas kościół”. Tak, to prawda, bo to przecież ludzie ponoszą odpowiedzialność za los
innych.

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:). Prośmy o ochronę ich życia przed wszel-
kimi 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. Nasze kolejne kwartalne spotkanie modlitewne odbędzie się 11 kwietnia 2015r. Spo-
tykamy się przed główną baramą obozową w Brzezince o godz. 10.00. W tym samym
czasie będą się modlili także nasi Bracia i Siostry na terenie obozu w Majdanku.

6. 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.

7. 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.

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 Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Bratem Pawłem z Ustronia, aby Bóg ulżył w jego cierpieniu.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich

wszystkich 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.
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• 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 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.

• 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 mądrość,
rozwiązanie problemów, uzdrowienie z choroby skóry oraz zbawienie rodzi-
ny.

• Siostrą Iwoną z Koszalina, która prosi o modlitwę o upamiętanie i zbawienie
dzieci oraz wnuczki Martyny 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.
• 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.
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• 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 oraz nawrócenie jej syna Pawła.

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.

14. 8 marca 2015 r., o godz. 10.00 będziemy usługiwali w Kościele Zielonoświątko-
wym w Brzegu przy ul. Piastowskiej 2. Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.
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