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ZEBRANIE KOŚCIOŁA NA MIEJSCU SELEKCJI

W marcu 1995 roku wraz z jednym z braci rozpocząłem służbę modlitwy na terenie byłego obozu
KL Auschwitz-Birkenau, Na pierwszym spotkaniu mówiłem o zasłonie holokaustu przed oczami Żydów,
którą Bóg może usunąć i Izrael będzie zbawiony. Jednak w sferze duchowej musi nastąpić przełom,
którego potrzebuje to miejsce jakim jest KL Auschwitz-Birkenau. Mamy tak jak Daniel uniżyć się
i trwać w modlitwie wstawienniczej więc postanowiliśmy modlić się raz w miesiącu na terenie byłego
obozu KL Auschwitz-Birkenau.

W maju1995 roku do Oświęcimia przyjechała grupa wierzących z Niemiec wraz z braćmi Beniami-
nem Bergerem z Jerozolimy i Ruwenem Ross z Karmelu z Izraela. Był to czas Bożego błogosławień-
stwa w czasie wspólnych spotkań i śpiewu, dzielenia się świadectwami i Słowem Bożym oraz trwania
w poście. Każdy dzień było łamanie chleba, też było to także czynione na terenie byłego obozu KL
Auschwitz-Birkenau. W czasie tych dni otrzymałem wizję obrazu przedstawiającego linie pociągów
transportujących Żydów do KL Auschwitz-Birkenau w czasie holokaustu i zrozumiałem, że tak, jak te
pociągi z różnych krajów przyjeżdżały z Żydami na śmierć tak teraz będą przyjeżdżać wierzący
z różnych narodów, aby pokutować przed Bogiem za swój naród i prosić o przebaczenie. Zostało mi
to potwierdzone przez Boga, który przez jednego z braci pokazał mi taki rysunek z liniami z miejsc,
z których przyjeżdżały te transporty. Obraz z liniami transportów długi czas wisiał na ścianie w na-
szym mieszkaniu i odtąd był w moim sercu. Diabeł użył ludzi, aby zbudowali KL Auschwitz-Birkenau,
ale Bóg użyje ludzi wierzących, aby budowali Królestwo Boże. Po tych przeżyciach w każdym miesią-
cu kontynuowaliśmy nasze modlitwy pokutne i wstawiennicze za Izraelem w czasie których mieliśmy
łamanie chleba i ogłaszaliśmy zwycięstwo w krwi Pana Jezusa.

Główne miejsca, z których deportowano więźniów do KL Auschwitz-Birkenau
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W czasie mojego pobytu w Izraelu w czerwcu 2005 roku wraz z grupą z USA odwiedziliśmy
instytut Yad Vashem, gdzie w tamtejszej księgarni zobaczyłem album „Zdjęcia historyczne
z holokaustu”. Przeglądając ten album zobaczyłem na dwóch stronach zdjęcie przedstawiające Żydów
na miejscu selekcji w KL Auschwitz II-Birkenau. W tym momencie Duch Święty przemówił do mojego
serca, że tak jak Żydzi na miejscu selekcji stali i oczekiwali na śmierć, tak  Bóg chce zebrać kościół
z różnych narodów, aby stanęli na tym miejscu i uniżyli się przed Bożym obliczem za winę przelania
krwi na narodzie żydowskim. Zobaczyłem na tym miejscu jak w takiej samej liczbie kościół stanie
i wypełni miejsce selekcji. Zebranie wierzących na miejscu selekcji będzie uwolnieniem dla kościoła,
Izraela i narodów.

Kiedy ciągle stałem i wpatrywałem się w zdjęcie tego albumu podeszła jedna z uczestniczek naszej
grupy, która miała na imię Cyntia. Wówczas podzieliłem się z nią wizją, którą w tym momencie prze-
żyłem. Cyntia postanowiła kupić dla mnie ten album i było to dla mnie potwierdzenie tego, że Bóg
chce, abym wizję tego zdjęcia zachował w swoim sercu.

Łamanie chleba na miejscu selekcji w roku 2005

Podczas naszej VIII konferencji „Z holokaustu do żywej nadziei” w Oświęcimiu w miesiącu sierpniu
przed łamaniem chleba poprosiłem o modlitwę i usługę dwóch braci mesjańskich Żydów z USA brata
Howarda i brata Randiego. Było to pierwsze nasze spotkanie połączone z łamaniem chleba na miejscu
selekcji, kiedy jako kościół z różnych narodów modliliśmy się i pokutowaliśmy z naszej przeszłości
i postawy wobec Żydów. Jednocześnie zaczęła się wypełniać wizja zebrania kościoła na miejscu selek-
cji, którą przeżyłem w Izraelu w czerwcu w tym samym roku przed naszą konferencją.

Wszystkie przeżycia towarzyszące mi od czasu rozpoczęcia modlitwy w roku 1995 zaczęły ukła-
dać się w jedną całość i zaczęło przychodzić zrozumienie ważności zebrania kościoła
z różnych narodów na modlitwie połączonej z łamaniem chleba na miejscu selekcji. Nie wiedząc
o mojej wizji Brat Howard Morgan przeżył to spotkanie w szczególny sposób, co opisał
w swoim artykule „Wieczerza na miejscu selekcji, przesłanie pokuty, odkupienia i nadziei”.
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Dlaczego miejsce selekcji?

Miejsce selekcji jest odpowiedzialnością kościoła i narodów za antysemityzm, teologie zastąpienia
oraz podłą postawę w stosunku do Żydów co doprowadziło do winy przelania krwi. Musimy się
zastanowić jako chrześcijanie z różnych narodów jaka jest nasza odpowiedzialność za miejsce selek-
cji. Co nas łączy z tym miejscem? Czy mamy jakikolwiek związek z odpowiedzialnością za tych ludzi,
którzy stali na tym miejscu i następnie byli mordowani. Jako chrześcijanie ponosimy odpowiedzial-
ność za naszą postawę względem narodu żydowskiego. To poprzez błędne nauczanie w historii ko-
ścioła przyczyniliśmy się do tego, aby to miejsce powstało. Głoszenie teologii zastąpienia, odrzucanie
Żydów i obwinianie ich o różne rzeczy, w tym o zabicie Pana Jezusa przyczyniło się do umożliwienia
powstania miejsca selekcji. Biblia mówi…co człowiek sieje, to i żąć biedzie. List do Galicjan 6,7b

Kościół poprzez wieki siał niechęć, obwinianie, odrzucanie, nienawiść, co spowodowało otwarcie
drzwi na to, aby powstało miejsce selekcji i doszło do winy przelania krwi.

Tą winę dziedziczymy jako chrześcijanie, z której mamy pokutować.
Wina przelania krwi obciąża także narody. Pełną odpowiedzialność za powstanie takich miejsc jak

KL Auschwitz-Birkenau ponosi naród niemiecki i austriacki, gdyż te narody były inicjatorami nazizmu,
wojny oraz planu całkowitego wymordowania Żydów w Europie. Na tych właśnie narodach spoczy-
wa w szczególny sposób wina przelania krwi,

a miejsce to jakim jest KL Auschwitz-Birkenau jest dziedzictwem historycznym, a także ducho-
wym należącym do tych właśnie narodów.

Wielu ludzi z różnych narodów Europy pomagało i ratowało Żydów, ale niestety wielu z nich ich
wydawało, a także mordowało. Jest to obciążenie także naszych narodów winą przelania krwi,
z którego mamy czynić pokutę. To kościół tworzył taką postawę w narodach, za którą ponosi odpo-
wiedzialność.

Mamy jako kościół z narodów czynić pokutę za antysemityzm, który był i który jest w obecnym
czasie.

Miejsce selekcji jest powołaniem dla kościoła z narodów do zebrania się na tym miejscu.
Kościół musi wrócić do żydowskich korzeni poprzez pokutę z tego, co uczynił Żydom.
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Bóg sam ukarze mieszkańców ziemi za winę przelania krwi

Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę; wtedy
ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych.

Ks. Izajasza 26, 21

Bo mściciel krwi pamiętał o nich, nie zapomniał wołania ubogich. Ps. 9, 13

Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców ! I nie wydawaj jego zbiegów w dniu
niedoli ! Gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą.
Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę. Abdiasza 1, 14-15

W drugiej księdze Samuela czytamy (II Sam. 21,1-14), że z powodu winy przelania krwi Gibeoni-
tów, która ciążyła na Saulu, w Izraelu zapanował głód. Kiedy Dawid zaczął szukać wyroczni Pana,
otrzymał odpowiedź, że to właśnie ta przelana krew jest przyczyną głodu w Izraelu. Wówczas we-
zwał Gibeonitów i zapytał, co może uczynić, aby ich przejednać i aby pobłogosławili naród izraelski.
Gibeonici zażądali siedmiu mężów z potomków Saula, aby ich wbić na pal w Gibeonie na górze Pań-
skiej. Kiedy to uczyniono czytamy, że Dawid kazał zabrać kości Saula, Jonatana oraz tych, którzy
zostali wbici na pal i pochował ich w ziemi Beniaminitów w Sela. Od tego czasu Bóg był ponownie
łaskawy dla ziemi. Widzimy, że wina przelania krwi została odpuszczona przez przelanie krwi synów
i wnuków tego, który tą krew przelewał. Historia ta mówi nam o tym, że odpowiedzialność za prze-
lanie krwi spada nawet do drugiego pokolenia. Liczba siedem oznacza liczbę pełną i tylu musiało
umrzeć, aby dokonało się przebłaganie za grzech. Możemy to porównać do ofiary Pana Jezusa, który
był przybity do krzyża, jako ta doskonała ofiara i tylko przez Jego krew może dokonać się przebłaga-
nie za grzechy, w tym grzechu przelania krwi niewinnej.

On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
I Jana 2,2

Pan Jezus jest naszym orędownikiem przed Ojcem za każdy grzech, który został popełniony przez
ludzi nie wyłączając z tego grzechu winy przelania krwi. Wobec wołania i skargi niewinnej krwi, która
została przelana, On sam oręduje w niebie u Ojca z własną krwią i prosi o przebaczenie. Mamy
doskonałego arcykapłana, naszego świadka w niebie, którego krew jest dla nas żywą nadzieją.

O ziemio, nie zakrywaj mojej krwi i niech nie ustanie moja skarga!
Już teraz mam świadka w niebie i swego orędownika na wysokościach.  Job 16. 18-19

Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdzi-
wej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Hebr. 9, 24

Krew potrafi mówić i wołać

Krew niewinna po raz pierwszy została przelana przez Kaina, który zabił swojego brata Abla.

I rzekł: Cóżeś to uczynił ? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. 1 Mojż. 4, 10

... Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Biblia Tysiąclecia Ks. Rodzaju 4,10

Na podstawie tego wersetu możemy stwierdzić, że krew Abla wołała do Boga. Ta niewinnie przelana
krew obciążyła Kaina i głośno wołała do Boga dopominając się sądu i Bożej sprawiedliwości.
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Bóg nie pozostał bezczynny na głos tej krwi. Kiedy krew Abla wołała do Niego, On sam przyszedł
do Kaina i wskazał mu jego winę. W wyniku winy przelania krwi, Kain został przeklęty przez Boga,
czyli głos krwi Abla spowodował osąd i przeklęcie jego życia na ziemi. Od tej chwili Kain miał żyć pod
przekleństwem za winę przelania niewinnej krwi swego brata. Głos krwi Abla tak właśnie przema-
wiał, dopominał się sądu i przekleństwa dla tego, który ją przelał. Ten głos krwi Abla nie potrafi mówić
inaczej, gdyż jest głosem krwi przelanej niewinnie. W byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL
Auschwitz - Birkenau, w bloku 27 na ścianie znajduje się napis w języku hebrajskim i polskim:

Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi 1 Mojż. 4, 10.
Odwiedzający były obóz KL Auschwitz-Birkenau wspominają pomordowanych i ich niewinnie prze-

laną krew, która woła tak samo, jak krew Abla. Czytane są imiona i nazwiska pomordowanych, czyli
ciągle wspominana jest krew Abla i jej głos, który domaga się sądu, sprawiedliwości i przekleństwa. W
wyniku tego głosu, ziemia oraz ci, którzy  przyczynili się do przelania krwi niewinnej, ciągle pozostają
pod przekleństwem. My także przychodząc do takich miejsc, jak KL Auschwitz Birkenau pamiętamy,
że krew niewinnie zamordowanych ludzi woła tym samym głosem, którym przemawiała krew Abla.
Wobec tego faktu jesteśmy bezradni i nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. Holokaust sam w sobie jest
bez wyjścia i bez nadziei. Jest tylko jedno rozwiązanie, które znajdujemy w Biblii. Tak, jak za
winę niewinnie przelanej krwi musiała być przelana krew tego który ją przelał, aby dokonało się
przebaczenie i oczyszczenie z tej winy, tak samo Pan Jezus przez swoją krew dokonał przebłagania za
winę niewinnie przelanej krwi każdego człowieka, w tym swojej własnej krwi. W liście do Hebrajczy-
ków napisane jest, że krew Jezusa przemawia lepiej niż krew Abla.

I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia
lepiej niż krew Abla. Hebr. 12,24

W Biblii Tysiąclecia, w tym samym wersecie czytamy, że krew Jezusa przemawia mocniej niż krew
Abla.

Tak więc krew Pana Jezusa mówi lepiej i mocniej niż krew Abla, gdyż prosi o usprawiedliwienie,
przebaczenie z wszelkiej winy, uwolnienie od sądu i jest błogosławieństwem dla każdego człowieka.
Krew Pana Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów, kiedy je wyznajemy i wtenczas, jako usprawie-
dliwieni mamy świadectwo tej krwi w naszym wnętrzu. Możemy wyznawać, że przez tą krew doko-
nało się przebaczenie w naszych sercach. Kiedy łamiemy chleb i wspominamy krew Jezusa,
wyznajemy także moc Jego krwi, która przemawia lepiej i mocniej. Właśnie dlatego Bóg
wskazał nam, abyśmy łamali chleb na miejscu selekcji i wyznawali nad „krwią Abla”, że
krew Jezusa przemawia lepiej i mocniej. Wylewając kielich po łamaniu chleba prosimy, aby
z tego miejsca przemawiał głos przebaczającej krwi Pana Jezusa.

Chcemy, aby ten głos przebaczającej krwi Jezusa mówił do przeszłości tego miejsca, jakim jest KL
Auschwitz Birkenau, do teraźniejszości i przyszłości. Do przeszłości o przebaczeniu i usprawiedliwie-
niu winy przelania krwi niewinnej, do teraźniejszości o przebaczeniu, pokoju i pojednaniu, do przy-
szłości o żywej nadziei i błogosławieństwie. To miejsce będzie miejscem błogosławieństwa tylko
i wyłącznie przez krew Pana Jezusa i Jej głos. Krew tą będziemy dalej wyznawać na tym
miejscu jako naszą nadzieję żywą i wieczną. Naszą odpowiedzialnością, jako Kościoła jest przy-
wracanie właściwego znaczenia krwi Pana Jezusa względem narodu izraelskiego i ogłaszanie mocy
Jego krwi nad „krwią Abla”.

Przez wieki naród żydowski często był obwiniany za ukrzyżowanie Pana Jezusa i przelanie Jego
krwi. Doprowadziło to do nienawiści, cierpienia i ostatecznie do Holokaustu. Tragedią jest to, że
przez błędną teologię i  niezrozumienie znaczenia krwi Pana Jezusa, Żydzi byli obwiniani i prześlado-
wani za winę jej przelania. W ten sposób z krwi Pana Jezusa zrobiono krew Abla. Jest to teologia
zastąpienia znaczenia krwi Pana Jezusa, którą przemieniono w przekleństwo. Tymczasem krew Pana
Jezusa nigdy nie była i nie będzie przekleństwem, ani też nie będzie wołać o pomstę tak, jak krew
Abla.
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A cały lud, odpowiadając, rzekł: Krew jego  na nas i na dzieci nasze Ew. Mat. 27,25.

Kiedy lud izraelski powiedział te słowa myślał, że bierze na siebie winę przelania krwi niewinnej, to
jest krwi Abla. Nie mieli świadomości tego, że krew Jezusa nie jest krwią Abla. Ściągali na siebie i na
dzieci swoje krew Jezusa, która w przeciwieństwie do krwi Abla woła o przebaczenie i usprawiedli-
wienie, i na tym polega jej przewaga nad krwią Abla. W ten sposób zamiast przekleństwa, ściągnęli na
siebie przebaczenie i błogosławieństwo. Kiedy mówimy krew Jego na nas i na nasze dzieci zawsze
ściągamy na siebie i na nasze domy ochronę, przebaczenie, zwycięstwo i błogosławieństwo. Jest to
naszą odpowiedzialnością, jako Kościoła, przywracanie prawdziwego znaczenia krwi Pana Jezusa.
Odwracamy się od grzechu obwiniania Żydów za winę ukrzyżowania Jezusa i przelania Jego
krwi. Pan Jezus musiał umrzeć i dobrowolnie oddał swoje życie w ofierze za nasz grzech.

Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je
odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego Ew. Jana 10,18.

Sam Bóg wziął na siebie odpowiedzialność za śmierć Pana Jezusa. On  widział naszą nędzę i
grzech, więc poprzez naród izraelski, który jest umiłowany ze względu na praojców, posłał nam
swojego Syna. Bóg w swojej miłości poniósł tę odpowiedzialność ofiarowując Jezusa, który umarł
na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. W czasach ostatecznych widzimy, jak Bóg daje Kościołowi
łaskę, aby odwrócił się od wszelkiego fałszu i zwiastował prawdę na temat krwi Pana Jezusa. Nie
możemy dłużej obwiniać Żydów za zabicie Pana Jezusa i z Chrystusa czynić Abla, a z Izraela
Kaina. Izrael, jako Kain, żyje z piętnem przekleństwa, obwiniany o śmierć Chrystusa. Powinniśmy
uwolnić go od tego piętna przez naszą postawę uniżenia się przed Bogiem i wyznania tego, jako
grzechu w przeszłości i teraźniejszości. Przez naszą proklamację na miejscu selekcji, chcemy
uwolnić ten naród w imieniu Pana Jezusa i wyznać, że Izrael nie jest winien przelania krwi Jezusa
Chrystusa. Powinniśmy także wyznać, że krew Pana Jezusa daje błogosławieństwo dla nich i ich
dzieci. Jest to nasza odpowiedzialność, abyśmy jako Kościół to uczynili. Przywróćmy razem, jako
Kościół z różnych narodów, właściwe znaczenie krwi Pana Jezusa. Niech głos tej krwi przemawia
z tego miejsca lepiej i mocniej, uwalniając od przekleństwa i sądu. Niech daje wolność i błogosła-
wieństwo  tej ziemi i miastu Oświęcim.

Tutaj, w Oświęcimiu, odczuwamy piętno przelania krwi niewinnej w KL Auschwitz-Birkenau. Przelana
krew niewinna, czyli krew Abla naznaczyła to miasto i dlatego potrzebuje ono uwolnienia z winy przelania
krwi. Nastąpi to przez naszą pokutę za winę przelania krwi oraz  wyznanie nad tą winą krwi Pana Jezusa.
Tego wyznania potrzebuje Oświęcim, tego wyznania potrzebują narody w miejscu selekcji i tego wyznania
potrzebuje Izrael. To jest naszą wizją i żywą nadzieją, aby w czasie łamania chleba wyznawać krew Pana
Jezusa nad krwią Abla na miejscu selekcji. Krew Pana Jezusa góruje nad przekleństwem i przynosi błogosła-
wieństwo, i tylko ona jest w stanie przemienić miejsca przekleństwa  w miejsca błogosławieństwa.

Kapłańskie powołanie w miejscu KL Auschwitz-Birkenau

Miasto Oświęcim ma swoją bogatą historię sięgającą 800 lat. W tym mieście skupiała się ludność wielu naro-
dów i kultur. Zamieszkiwała tutaj w dużej mierze ludność żydowska nazywając to miasto drugą Jerozolimą.

Nazwa miasta Oświęcim w brutalny sposób została zamieniona przez niemieckich nazistów
w czasie II wojny światowej na Auschwitz, którzy wybudowali na jego obrzeżach KL Auschwitz-
Birkenau. Na całym świecie Oświęcim jest znany jako Auschwitz, a przez to utożsamiany jest
z byłym niemieckim nazistowskim obozem KL Auschwitz-Birkenau. Jednak Oświęcim nigdy nie był
Auschwitz, a Auschwitz nie był Oświęcimiem o czym powinniśmy pamiętać.

Miejsce byłego niemieckiego nazistowskiego obozu KL Auschwitz-Birkenau jest częścią historii
i tożsamości narodu niemieckiego i austriackiego, gdyż te narody ponoszą odpowiedzialność za to
miejsce symbolizujące holokaust.
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Holokaust w potężny sposób zadał ranę narodowi Żydowskiemu. Te rany są w tym narodzie
i przeszły na następne pokolenia. Jednak Bóg może te rany uleczyć widząc serca uniżone i wstawiają-
ce się za tym, aby to uleczenie nastąpiło. Potrzebni są do tego kapłani, którzy w takiej postawie
wstawienniczej staną w służbie modlitewnej na miejscu cierpienia narodu Żydowskiego i innych naro-
dów. To powołanie kapłańskie jest odpowiedzialnością wierzących z Niemiec i Austrii, któ-
rzy podejmą się tego wezwania i właśnie tutaj na miejscu byłego niemieckiego nazistow-
skiego obozu KL Auschwitz-Birkenau  będą pokutować za swoje narody, wstawiać się za
Izraelem oraz za innymi narodami, które zostały zranione. Ślady krwi ofiar holokaustu Izraela
i innych narodów są ciągle na rękach narodu niemieckiego i austriackiego i tylko przez pokutę krew
Pana Jezusa może je  wymazać. Dlatego ważne jest, aby przyjąć to wezwanie, które w dużej mierze
zależeć będzie od gotowości uniżenia się i zapłacenia ceny  tej decyzji. Jednak stając w tym kapłańskim
powołaniu na tym miejscu możemy otrzymać od Boga uwolnienie, a Izrael i inne narody mogą do-
świadczyć uleczenia i zbawienia. Słowo Boże mówi, abyśmy torowali ścieżkę i usuwali kamienie, Ks.
Iz. 62,10b. Holokaust symbolizuje jeden z największych kamieni, który zasłania Izraelowi Boga. Ten
kamień Bóg może usunąć przez wstawienniczą postawę kapłańską. Kiedy ten kamień będzie usunięty
powstaną także do życia suche kości, które Ezechiel opisuje w rozdziale 37 swojej księgi. Bóg odpo-
wie na służbę kapłańską na tym miejscu i nastąpi wolność dla zbawienia i odkupienia narodu izraelskiego.

W tej służbie kapłańskiej możemy być naczyniami, które zostaną użyte w narodzeniu się Izraela do
jego duchowego przeznaczenia, czyli do pojednania się z ich Mesjaszem Jeszuą.

Roman Gaweł
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu


