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W służbie dla ludu Bożego wybrania coraz
bardziej przekonani jesteśmy nie tylko o po-
trzebie praktycznego wsparcia dla potomków
Abrahama w diasporze, co też od wielu lat
czynimy na Ukrainie, ale też o służbie dla
Żydów w ich ziemi. To właśnie dlatego zreali-
zowaliśmy kolejny wyjazd do Ziemi Izraela.
Wyjechaliśmy tam z modlitwą o Boże prowa-
dzenie i kierownictwo, aby Pan wskazywał nam
dalsze kierunki działania i służby dla Jego ludu.

 Już na samym początku naszego pobytu,
w Ejlacie spotkaliśmy się z panią Michal,  która
przed wojną mieszkała w Oświęcimiu. W cza-

Drodzy Bracia, drogie Siostry

Pani Michal

sie okupacji niemieckiej, jej wielkim szczęściem
było to, że wraz z innymi Żydówkami została
wywieziona do obozu pracy, gdzie przetrwała
wojnę, podczas gdy inni członkowie jej rodzi-
ny zginęli w Holokauście. Cieszyliśmy się nie-
zmiernie z tych odwiedzin, podczas których
pani Michal z sentymentem wspominała nasz

kraj, gdzie spędziła swoje dzieciństwo. Odwie-
dziny kogoś z Polski oraz fakt, że myślami oraz
językiem powróciła do kraju swego urodze-
nia, były dla niej wielkim przeżyciem.

Wielką zachętą dla nas było ponowne spo-
tkanie z siostrą Beatą, która pochodzi z Ode-
ssy. Beata, jako Żydówka wierząca w Jeszuę
Mesjasza, jest pełna entuzjazmu w głoszeniu
Dobrej Nowiny o zbawieniu dla swoich roda-
ków. Módlmy się o Beatę oraz jej kontakt
z Michal, aby przyniosło to owoc w postaci
zbawienia Michal. Módlmy się także o społecz-
ność mesjańską w Eilacie, aby poprzez to świa-
dectwo wielu jeszcze mogło dojść do pozna-
nia Jeszui Mesjasza.

Z Ejlatu wyjechaliśmy do Jerozolimy, gdzie
otrzymaliśmy dalsze kontakty do osób ocala-
łych z Holokaustu, które obecnie mieszkają
w Tel Awiwie.

W ten sposób odwiedziliśmy 93-letnią panią
Esther, która powitała nas słowami: „Gość
w dom, Bóg w dom”. Byliśmy bardzo mile za-
skoczeni piękną polszczyzną tej starszej pani,
która przecież nie używa tego języka na co
dzień. Po krótkiej chwili do mieszkania weszła
jej młodsza siostra – pani Judith. Podczas całe-
go naszego spotkania rozmawialiśmy po pol-
sku, a pani Judith stwierdziła nawet: „Nie za-
pomina się języka swojej matki i naszego
dzieciństwa”. Obydwie siostry urodziły się i
wychowały w Krakowie. Wtedy pani Esther
nosiła imię Stenia, a pani Judith Dzidzia. Z wiel-
kim wzruszeniem obydwie wspominały czas
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spędzony w Krakowie, który na zawsze po-
został w ich pamięci.

Kiedy wybuchła II wojna światowa, wraz
z całą rodziną zostały przeniesione do getta,
a potem do obozu w Płaszowie, gdzie każdy
dzień przepełniony był lękiem i obawami
o życie swoje i najbliższych. Każdego dnia urzą-
dzane były krwawe selekcje osób zdolnych
i niezdolnych do pracy. W końcu, na skutek
kolejnej selekcji obydwie siostry wraz z inny-
mi osobami zostały przetransportowane do
obozu Auschwitz-Birkenau. Tylko dlatego, że
pracowały już wcześniej w obozie w Płaszo-
wie, przeznaczono je do dalszej pracy, co
zwiększało ich szanse na przeżycie. Pewnego
dnia, już w Auschwitz-Birkenau, pani Judith
spotkała współwięźnia, który spojrzał na nu-
mer wytatuowany na jej ręce: A-26262.
„Wiesz, co to znaczy?” – zapytał. „Dwa plus
sześć plus dwa plus sześć plus dwa równa się
osiemnaście”. Nieznajomy współwięzień pytał
dalej: „Wiesz, jak po hebrajsku zapisuje się tę
cyfrę? Hej i jud, co w hebrajskim znaczy życie.
Nie martw się. Ty przeżyjesz”.

Konwersacja z tym nieznajomym więź-
niem była niezwykła i Judith zapamiętała ją
na całe życie. Potem, kiedy wraz siostrą
przeżyły marsz śmierci i doczekały się wy-
zwolenia, kiedy przyjechały do Izraela, Ju-
dith postanowiła spisać całą historię swego
ocalenia. Książkę tę w nawiązaniu do tej pa-
miętnej rozmowy w Auschwitz-Birkenau,
zatytułowała „18 – znaczy żyj”. Książka ta
jest tłumaczona na język polski i planujemy
ją wydać.

Pani Esther wraz z siostrą Judith

Obydwie siostry po przyjeździe na terytorium
Mandatu Brytyjskiego w 1946r. Zetknęły się
z niełatwą, wręcz bardzo trudną rzeczywisto-
ścią, z jaką musiały się zmierzyć jeszcze przed
powstaniem państwa Izrael w 1948r. Jednak
mimo wszystko to właśnie z tą ziemią i z tym
krajem związały swą przyszłość i nowy etap życia.

Kiedy zapytani o przyczynę naszego spo-
tkania, dzieliliśmy tym, co Pan położył nam na
serce odnośnie Mesjasza Jeszui, zauważyliśmy,
iż po tych strasznych przeżyciach, zarówno
Esther, ale w większym stopniu Judith, utraci-
ły wiarę we Wszechmogącego Boga. Piekło
Holokaustu wypaliło w nich wiarę w Boga Izra-
ela, który ich zachował przy życiu. Wielokrot-
nie obydwie powtarzały nam hebrajskie po-
wiedzenie: „Aszrej Ha Maamim” („Szczęśliwi
są ci, którzy wierzą”).

Z naszej strony, jako Polaków, odpowiedzią
na to może być jeszcze większa akceptacja
i miłość, ale przede wszystkim modlitwa, aby
potężny Bóg mógł na nowo wskrzesić wiarę
w ich sercach. Tylko On jest Bogiem, który nie
tylko powołuje do bytu to, co nie istnieje, ale jest
Bogiem, który wskrzesza wiarę człowieka.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy
w Izraelu było Riszon le-Cijjon. W tym dużym
mieście także funkcjonuje kongregacja mesjań-
ska, którą prowadzi Michael. Dziadek Micha-
ela – Aleksander Bronowski był polskim
Żydem, pochodzącym z okolic Lublina. Po tym,
jak cudem przeżył, wyjechał do Ziemi Izraela.
Aleksander Bronowski był jednym ze współ-
twórców Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie
oraz głównym inicjatorem tzw. Alei Sprawie-
dliwych, na której zasadzone są drzewka tych,

Pani Judith pokazuje numer, który na-
dano jej w obozie Auschwitz-Birkenau
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którzy w czasie Holokaustu z narażeniem życia
ratowali Żydów od niechybnej zagłady. Michael
ma świadomość swojego dziedzictwa oraz
korzeni, które związane są z Polską. Tu w Ri-
szon le-Cijjon nie tylko  prowadzi kongrega-
cję mesjańską, ale jest założycielem Towarzy-
stwa Dobroczynnego Maijm Haim (Żywa
Woda), które ma na celu dotarcie do osób
potrzebujących, które przeżyły Holokaust,
szczególnie z terytoriów byłego Związku So-
wieckiego. Emigranci z krajów byłego ZSRR
w Izraelu organizują się w tzw. Towarzystwa
Ofiar Holokaustu, gdzie wspólnie się spotykają,
obchodzą święta oraz dzielą się swymi pro-
blemami i przeżyciami. Będąc wśród tych lu-
dzi i rozmawiając z Michaelem o ich sytuacji,
odebraliśmy od Pana, iż jest to właściwy kie-
runek służby, którą możemy podjąć
w Izraelu. Naszym pragnieniem jest ściślejsza
współpraca z Michaelem oraz jego organizacją,
aby wspólnymi siłami wyjść naprzeciw doraźnym
potrzebom tych, którzy przeżyli Holokaust.

Podczas naszego pobytu w Riszon le-Cij-
jon spotkaliśmy się z tymi, którzy ocaleli z Ho-
lokaustu w siedzibie ich towarzystwa.

Spotkanie z ocalałymi z Holokaustu w Riszon le-Cijjon

W trakcie spotkania podeszła do nas Liza,
która w czasie okupacji przeżyła sześć obo-

Pani Liza

zów pracy, aby w końcu dostać się do party-
zantki, gdzie dotrwała do końca wojny.

Wspólnie z Michaelem postanowiliśmy od-
wiedzić także niektóre z tych osób w ich do-
mach.

Jedną z nich była Sylwia, która pochodzi
z Łotwy, gdzie w obozie zagłady w Rydze stra-
ciła całą swoją rodzinę. Jak 10-letnia dziewczyn-
ka pozostała sama zdana na łaskę i niełaskę
zupełnie obcych ludzi. Dzięki Bożej łasce
i ochronie Sylwia przeżyła i niedługo po zakoń-
czeniu wojny postanowiła przyjechać do Izra-
ela. Mąż Sylwii zmarł tragicznie podczas prac
budowlanych w firmie, w której pracował.
Niestety nie mogli mieć dzieci i w ten sposób
Sylwia pozostała zupełnie samotna. Jednak Bóg
w cudowny sposób zatroszczył się o nią w jej
podeszłym wieku.

Wiąże się to z interesującym świadectwem
Miły, która jako Żydówka wierząca w Jeszuę,
przyjechała do Izraela z Mołdawii. Pewnego
dnia, kiedy Miła wracała z pracy, w swoim
wnętrzu usłyszała wyraźny głos Ducha Świę-
tego, aby poszła wskazaną drogą do domu.
Nieco zdziwiona, ale posłuszna temu głosowi
Miła powróciła do domu tą wskazaną drogą.
Kiedy mijała siedzącą w parku Sylwię, znowu
usłyszała ten sam głos, aby podeszła i nawiąza-
ła kontakt właśnie z tą kobietą. Miła, kolejny
raz posłuszna temu głosowi, przysiadła się do
Sylwii i nawiązała z nią rozmowę. Jednak po
kilku kwadransach pożegnały się i każda po-
szła w swoją stronę. Innego dnia, kiedy Miła
znowu przechodziła tą drogą, usłyszała wyraź-
ny głos, aby zamieszkała razem z tą kobietą.

                                          Sylwia i jej opiekunka Miła

 Rzeczywiście było to perfekcyjne Boże kie-
rownictwo, gdyż Sylwia w swej samotności
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bardzo potrzebowała kogoś, kto pomagałby jej
w nawet prostych codziennych czynnościach.
Miła, poprzez piękne świadectwo swego życia,
przyprowadziła Sylwię do poznania Zbawicie-
la Jeszui. Widzimy, jak w życiu Sylwii Pan Bóg
wypełnia swą cudowną obietnicę daną przez
proroka Izajasza swemu narodowi: Pozostanę
ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędzi-
wych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę
nosił, i Ja będę dźwigał i ratował – Księga Izaja-
sza 46,4.

Odwiedziliśmy także 85-letnią Eleonorę,
która dzięki Bożej opatrzności ocalała z Holo-
kaustu na Ukrainie.

Pani Eleonora

Eleonora żyje bardzo skromnie i z ledwo-
ścią starcza jej na codzienne potrzeby oraz
bardzo wysoki czynsz za wynajem malutkiego
mieszkanka, które stanowi jeden mały pokój,
w którym jest aneks kuchenny oraz łazienka z
ubikacją.

W podobnej sytuacji jest 87-letnia Luba,
która także mieszka samotnie, a dodatkowo

nie jest w stanie samodzielnie się poruszać.
Bardzo miłe było spotkanie z Dorą, która po-
chodzi z Ukrainy, z miasteczka Jampol na Ukra-
inie, gdzie od wielu lat wspieramy praktyczną
pomocą zamieszkałych tam Żydów. Jeszcze
bardziej radosną była dla nas wiadomość o tym,
że Dora wierzy w Jeszuę jako swojego Pana
i Zbawiciela. Ma też stały kontakt z miejscową
społecznością mesjańską.

Pani Luba

Kolejną miejscowością na trasie naszego
wyjazdu była Natania.

W Natanii spotkaliśmy się z 90-letnim pa-
nem Michałem, który wraz z rodziną przeżył
Holokaust dzięki temu, że uciekli w głąb Rosji.

                                                               Dora

Pan Michał
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Dla pana Michała spotkanie z nami było
przypomnieniem mu kraju, w którym się wy-
chował i do którego rokrocznie powraca.

Szczególne spotkanie mieliśmy z 95-letnią
panią Miriam, która urodziła się i wychowała
w Krakowie. W czasie niemieckiej okupacji
miasta szmuglowała wraz innymi osobami żyw-
ność do krakowskiego getta. Po jakimś czasie
pewien Polak zadenuncjował ją do gestapo.
Jeszce tego samego dnia została aresztowana
i posłana do obozu zagłady w Auschwitz-Bir-
kenau.

Pani Miriam oraz jej zdjęcia z czasów uwięzienia w obozie
Auschwitz-Birkenau

Pani Miriam dostała się do obozu we wcze-
snym okresie jego funkcjonowania i jest jedną
z nielicznych, która przetrwała ten obóz aż do
samego końca, następnie przeżyła marsz
śmierci, aby w końcu doczekać się wyzwole-
nia w obozie w Buchenwaldzie.

Jeszcze w czasie pobytu w Auschwitz-Bir-
kenau została poddana haniebnym ekspery-
mentom doktora Mengele, który nie mógł zro-
zumieć, dlaczego ona, jako Żydówka, nie
posiada typowo żydowskich cech wyglądu ze-
wnętrznego. Na skutek tych eksperymentów,
które cudem przeżyła, pani Miriam nie mogła

mieć własnych dzieci. Po wojnie wraz z mę-
żem, który także ocalał z obozu w Buchen-
waldzie, postanowili adoptować córkę.

Spotkania z takimi ludźmi są dla nas bardzo
cenne, gdyż stanowią oni część żywej historii,
która ze względu na ich podeszły wiek, wraz
z nimi szybko odchodzi do wieczności.

Przed wyjazdem z miejsca naszego nocle-
gu w Natanii byliśmy świadkami bardzo nie-
zwykłego spotkania, które zorganizowano
z okazji święta Purim dla tych, którzy ocaleli
z Holokaustu.

Święto Purim zarówno w Izraelu jak i w dia-
sporze obchodzone jest z wielką radością. Lu-
dzie obdarowują się prezentami i ciesząc się
wspominają czas ocalenia ludu Bożego w cza-
sach królowej Estery.

 Nasze serca były poruszone do głębi, kie-
dy widzieliśmy radosne, uśmiechnięte twarze
tych, którzy w swoim życiu musieli przejść
przez piekło Holokaustu. Byliśmy wdzięczni
Bogu za to, że tak, jak niegdyś Hamanowi nie
udało się zniszczyć ludu Izraela, tak też nie
udało się to Hitlerowi oraz innym zdeklaro-
wanym wrogom tego narodu aż do dnia dzi-
siejszego. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że
istnieje państwo Izrael, a ci ludzie po tym
wszystkim, co przeszli, nareszcie mogą czuć
się u siebie. Chwała Bogu za wierność Jego
przymierzom!

W czasie naszego pobytu w Izraelu byliśmy
także w Aszdodzie. W mieście tym spotkali-
śmy się z Edikiem, który przed wieloma laty

Edik
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przyjechał do Izraela z Szepetowki, gdzie od
wielu lat prowadzimy stołówkę dla najbardziej
potrzebujących Żydów w tym mieście. Edik
po przyjedzie do Ziemi Izraela, w niedługim
czasie poznał Jeszuę jako swego osobistego
Zbawiciela. Obecnie Edik w pełni zaangażo-
wany jest w funkcjonowanie dużej społeczno-
ści mesjańskiej w tym mieście. Edik ma rów-
nież wiele kontaktów z ludźmi, którzy przeżyli
Holokaust. Regularnie organizuje dla nich wy-
jazdy do biblijnych miejsc na terenie Izraela.
Podczas takich wyjazdów przekazuje im Dobrą
Nowinę o Mesjaszu Jeszui. My także uczestni-
czyliśmy w takim wyjedzie, który był błogo-
sławionym czasem dla wszystkich jego uczest-
ników. Naszym pragnieniem i modlitwą jest to,
aby także przyłożyć ręce do tego dzieła, tak
aby Dobra Nowina o zbawieniu w Jeszui roz-
przestrzeniała się jak najszerzej pośród naro-
du Bożego wybrania, a szczególnie wśród tych,
którzy ocaleli z Holokaustu.

Następną miejscowością, którą odwiedzi-
liśmy, był Kiriat Bialik. Przyjechaliśmy tam, aby
spotkać się z panią Miriam Harel, której książ-
kę „Teraz już możesz płakać”, wydaliśmy w ze-
szłym roku. Pani Miriam bardzo ucieszyła się
z tego spotkania i była nam bardzo wdzięczna
za wizytę. Z Bożą pomocą jeszcze w tym roku
planujemy wydać kolejną książkę z 23 świa-
dectwami ocalałych z Holokaustu, które pani
Miriam zebrała i opracowała kilka lat temu.

Dzięki pomocy pani Miriam odnowiliśmy
także nasze kontakty z organizacją Mashmaut
w miejscowości Kiriat Mockin. Z Leą – prze-
wodniczącą tej organizacji po raz ostatni wi-

Pani Miriam Harel

dzieliśmy się ponad dwa lata temu w Oświęci-
miu, a teraz na nowo mogliśmy przeżyć bar-
dzo dobre i owocne spotkanie z nią i jej współ-
pracownikami.

Spotkanie z Leą

Naszym pragnieniem jest to, aby Miasto
Kiriat Mockin nawiązało partnerską współpra-
cę z regionem i miastem Oświęcim. Módlmy
się o to, aby Pan dalej otwierał drzwi do sze-
rokiej współpracy pomiędzy Żydami a Polaka-
mi, co, jak wierzymy, przyczyni się do błogo-
sławieństwa naszego narodu. Módlmy się
o  dalszą otwartość władz miasta i regionu, któ-
re już zadeklarowały gotowość do takiej part-
nerskiej współpracy.

Miejsce, które większości Żydów na całym
świecie, a szczególnie w Izraelu, kojarzy się ze
śmiercią, z Bożą pomocą pragniemy prze-
kształcać w miejsce dobrych relacji między-
ludzkich, życia i błogosławieństwa. I będę
błogosławił błogosławiącym tobie, … I Mojże-
szowa 12,3a.

Do kibucu Degania Alef przyjechaliśmy, aby
spotkać się z panem Icusiem (Icchakiem), któ-
ry pochodzi z Oświęcimia oraz z panią Tamarą,
która także pochodzi z Polski z okolic Warsza-
wy.

88-letni pan Icuś, chociaż bardzo schoro-
wany, to jednak przyjął nas z wielką radością.
Podczas spotkania mogliśmy wiele rozmawiać
i cieszyć się wspólnymi relacjami. Przy poże-
gnaniu Icuś bardzo się wzruszył, co też dotknę-
ło naszych serc. Módlmy się o Icusia i jego zba-



– 7 –

Spotkanie z Icusiem

wienie. Naszą radością jest to, że Icuś ma wie-
rzącą w Mesjasza opiekunkę, która jest dla nie-
go bardzo dobrym świadectwem.

W kibucu tym spotkaliśmy się także z panią
Tamarą, która opowiedziała nam historię tego
miejsca. Kibuc ten został założony w 1910
roku, a więc daleko przed tym zanim powsta-
ło współczesne państwo Izrael. Było to pierw-
sze takie miejsce na tych terenach. Kiedy zwie-
dzaliśmy historyczne zabudowania kibucu,
spotkaliśmy się z panem Mosze, który tuż po
wojnie urodził się i wychował w Tarnowie.

Pani Tamara i Pan Mosze

 Podczas dalszej rozmowy pani Tamara
z wielkim ciepłem wspominała Polskę, gdzie
wraz z rodzeństwem wychowywała się w swo-
jej młodości. Z wielką radością wspominała
nam o dobrych kontaktach z władzami mia-
sta, w którym się urodziła. Owocem tego było
odnowienie cmentarza żydowskiego oraz
wzniesienie obelisku upamiętniającego ofiary
Holokaustu w tym mieście. Jesteśmy wdzięczni
Bogu za takie inicjatywy, które wystawiają bar-
dzo dobre świadectwo dla naszego kraju.

Po powrocie do Hajfy spotkaliśmy się ze
Swietą, którą znamy jeszcze z czasów, kiedy
mieszkała na Ukrainie w miejscowości Żmi-
rinka, gdzie do dnia dzisiejszego organizujemy
pomoc dla członków tamtejszej gminy żydow-
skiej. Było to bardzo radosne spotkanie, pod-
czas którego Swieta nie tylko wspominała czas
spędzony na Ukrainie, ale także pobyt na od-
poczynku w Polsce, który chociaż miał miej-
sce wiele lat temu, to jednak ciągle pozostaje
żywy w jej pamięci.

Swieta

Cieszymy się z tego, że tu w Izraelu Swieta
znalazła kontakt z osobami wierzącymi w Je-
szuę i jest bardzo aktywna w centrum pomo-
cy dla potrzebujących, które prowadzi miej-
scowa wspólnota Żydów mesjańskich w Hajfie.
Swieta, jej siostra oraz kilkaset innych osób
przybyłych do Izraela z byłego ZSRR miesz-
kają w olbrzymim internacie, który jest wła-
snością Agencji Żydowskiej – Sohnut. Są to
skromne, jednopokojowe mieszkanka, ale za
to koszt ich utrzymania jest na miarę możli-
wości finansowych jego mieszkańców. Niestety
nie ma tak w innych miastach Izraela, a wielu
ludzi w podeszłym wieku z krajów byłego
ZSRR boryka się z problemem opłaty za swo-
je mieszkania. Swieta, choć żyje bardzo skrom-
nie, jest wdzięczna Bogu za Jego błogosławień-
stwo i opiekę.

Przy okazji pobytu u Swiety, odwiedziliśmy
też jej sąsiadki: 78-letnią Danę oraz wierzącą
w Jeszuę 81-letnią Lidę.
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Złożyliśmy też krótką wizytę u siostry Swie-
ty – 80-letniej Basi.

Dana

Lida

Basia

Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten czas, jaki
mogliśmy spędzić podczas tej wizyty wraz
z nimi.

Będąc w Hajfie spotkaliśmy się także
z Yudim, jego córką i zięciem. Podczas po-
przedniego pobytu w Izraelu, kiedy kraj ten
ogarnięty był terrorystyczną falą wielu podpa-
leń, spotkaliśmy Yudiego i postanowiliśmy po-
móc mu w remoncie domu jego córki, który
prawie całkowicie spłonął od wewnątrz. Yudi
już wtedy był bardzo poruszony tym faktem
i tym razem zaprosił nas, abyśmy spotkali się
z resztą jego rodziny. Świadectwo bezintere-
sownej pomocy, jakiej wtedy od nas doświad-
czyli bardzo głęboko zapadło w ich pamięć oraz
serca. Yudi jest potomkiem węgierskich
Żydów, a jego ojciec cudem ocalał z obozu
w Buchenwaldzie.

Spotkanie z Yudim oraz jego córką i zięciem

Rodzina jego zięcia pochodzi z Białegosto-
ku, gdzie niestety większość jego bliskich zgi-
nęło w czasie niemieckiej okupacji tego mia-
sta. Kiedy córka Yudiego zapytała nas, dlaczego
nie znając ich, wtedy im pomogliśmy i dlacze-
go teraz się nimi interesujemy, nadarzyła się
wspaniała możliwość ku temu, aby podzielić
się z nimi miłością Mesjasza Izraela – Jeszui,
który przyszedł, aby szukać i zbawić zaginio-
ne owce z domu Izraela.

Na koniec dnia mieliśmy niezwykłe spotka-
nie z panią Ilaną. Pani Ilana urodziła i wycho-
wała się w Krakowie. Całe swoje szczęśliwe
dzieciństwo spędziła w domu, którego już te-
raz nie ma, a który znajdował się tuż pod
Wzgórzem Wawelskim. W czasie niemieckiej
okupacji Krakowa, pani Ilana, tak jak wszyscy
Żydzi, wraz z całą rodziną została przeniesio-
na do getta, gdzie raz po raz urządzane były
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brutalne selekcje pomiędzy tymi, którzy byli
zdolni do pracy, a tymi, którzy już nie mogli
pracować. Dla Niemców elementem niepro-
duktywnym, a więc nie zasługującym na życie,
byli kalecy, starcy, kobiety w ciąży oraz dzieci.
Pani Ilana jako mała dziewczynka mieszkała na-
przeciwko placu selekcji i obserwowała dan-
tejskie sceny, które rozgrywały się tuż pod
oknami jej mieszkania. Przeżyciem, którego
pani Ilana nie zapomni do końca życia, było
ostatnie pożegnanie z jej ukochaną mamusią
oraz dwiema małymi siostrzyczkami, które
zostały posłane na śmierć do obozu zagłady w
Bełżcu. Później jej trzy starsze siostry zostały
porozsyłane do różnych obozów, a sama pani
Ilana wraz z opisywanymi już wcześniej Judith
i Esther dostała się do obozu w Auschwitz-
Birkenau. Podczas selekcji w obozie, wysoka
jak na swój wiek Esther, oddała swoje buty na
obcasie Ilanie, aby jako wyższa udawała starszą
niż jest. W ten sposób pani Ilana z kolejki do
komory gazowej przedostała się na stronę
tych, którzy przeznaczeni byli do pracy. Pani
Ilana, tak jak wielu innych więźniów, codzien-
nie ciężko pracowała, balansując na granicy
życia i śmierci, która nie raz była bardzo cie-
niutka, a w jej przypadku o mało się nie ze-
rwała. Jednak Ilana przeżyła, a po wojnie,
w Krakowie spotkała się ze swoimi siostrami.
Tak jak Ilana i one w cudowny sposób ocalały
z rozszalałego piekła Holokaustu, które nie-
stety pochłonęło ich rodziców i dwie małe sio-
strzyczki.

Pani Ilana
 Pani Ilana chciała pozostać w Krakowie,

który bardzo kochała, lecz tutaj spotkała się
z wielką niechęcią polskich mieszkańców mia-
sta. Raz po raz na ulicach wybuchały pogromy.
Tak więc pani Ilana oraz jej siostry, z obawy
o swoje życie i z wielkim bólem w sercu, po-
stanowiły opuścić ukochane miasto i wyjechać
na stałe do Ziemi Izraela, jeszcze przed po-
wstaniem państwa Izrael.

Ta atmosfera niechęci i pogromów wobec
Żydów głęboko zraniła jej serce, które wciąż
kocha Polskę i rodzinny Kraków. Byliśmy tym
bardzo poruszeni i przyznaliśmy pani Ilanie, że
jest nam bardzo wstyd za to, czego doświad-
czyła od naszych rodaków. Mogliśmy też za-
świadczyć, że od tamtych czasów wiele się
w naszym kraju zmieniło oraz, że jest wiele
osób, które ze względu na żydowskiego Me-
sjasza, kochają naród żydowski i modlą się o
Izrael. Zarówno dla nas, jak i dla pani Ilany było
to ważne i poruszające spotkanie, które jesz-
cze raz pokazało nam wielką potrzebę bliskie-
go kontaktu z naszymi żydowskimi rodakami,
którzy po Holokauście znaleźli się w Izraelu.

Cieszymy się z postawy naszych władz, któ-
re niejednokrotnie przepraszały naród żydow-
ski za niechlubną postawę Polaków wobec
Żydów w naszej historii. Na pewno pani Ilana
o tym słyszała i wie. Jednak po raz pierwszy w
swoim życiu usłyszała słowa przeprosin od
Polaków w tak osobisty i bezpośredni sposób
w jej własnym mieszkaniu. Wiemy o tym, że
jest jeszcze wiele ran w naszej wspólnej, dłu-
giej historii. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzeb-
ni do ich uleczenia i zagojenia. Nie kto inny,
ale właśnie Polacy, w bezpośredni i pełen mi-
łości sposób, mogą stać się narzędziami Boże-
go pojednania i uleczenia z tego, co było bole-
sne w naszej przeszłości.

 W drodze powrotnej do Ejlatu jeszcze raz
odwiedziliśmy Judith i Esther, które zaprosiły
nas na spotkanie, na które przybyły jeszcze
dwie osoby ocalałe z Holokaustu: pani Celina
oraz pan Ariel. Rodzina mamy pani Celiny po-
chodziła z Oświęcimia, dlatego też była ona
bardzo miło zaskoczona tym, że może po wielu
latach spotkać osoby związane z tym miastem.
Pan Ariel urodził się w Łodzi, lecz zdążył uciec
z miasta zanim jeszcze Niemcy zarządzili
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Spotkanie u Pani Judith w Tel-Awiwie

utworzenie getta. Obydwoje w cudowny
sposób ocaleli z Holokaustu, a niedługo po
wojnie wyjechali do Izraela, aby tu rozpo-
cząć nowe życie.

W czasie naszej rozmowy pani Celina za-
dała nam pytanie, dlaczego interesujemy się
takimi ludźmi, jak oni. Była to kolejna możli-
wość, aby dzielić się naszymi motywacjami,
które ściśle powiązane są z tym, co uczynił dla
nas Mesjasz Izraela – Jeszua. Pani Celina była
tym bardzo poruszona. Przyznała nam, że ni-
gdy wcześniej nie słyszała czegoś podobnego,
aby przez miłość do Jeszui, jacyś ludzie okazali

jej tyle uwagi i zainteresowania. W naszych
sercach dziękowaliśmy Wszechmogącemu
Bogu za tę kolejną sytuację, w której mogli-
śmy dzielić się  Dobrą Nowiną z wyjątkowymi
ludźmi, których historia jest dla nas potwier-
dzeniem Bożej wierności i łaski dla Izraela.

Podczas naszego pobytu w Izraelu, Pan po-
łożył nam na serce szczególne słowa z Księgi
proroka Izajasza 45,3: I dam ci schowane
w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś po-
znał, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imie-
niu, Bóg Izraela. Rzeczywiście krok po kroku
widzieliśmy, jak Pan wydobywa dla nas te nie-
zwykłe skarby ukryte w mroku – drogocen-
nych ludzi, którzy ocaleli z Holokaustu, a jed-
nak z racji swojego wieku i pędu życia, zostali
odsunięci na boczny tor, pozostając w mroku
swoich przeżyć, o których prawie nikt już nie
pamięta. Jednakże dla Boga Abrahama, Izaaka
i Jakuba – Boga wiernego w swoich przymie-
rzach dla Izraela, są to cenne perły – skarby,
które wydobył dla nas z mroku zapomnienia.
Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś
moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą,
Izraelu, nie zapomnę o tobie – Księga Izajasza
44,21.

Szukając Bożych wskazówek i prowadze-
nia, wyraźnie zobaczyliśmy, że Pan otwiera dla
nas drzwi do służby w Izraelu w dwóch kie-
runkach: pierwszy z nich to podtrzymanie kon-
taktu z tymi, którzy urodzili się i mieszkali
w Polsce i w czasie II wojny światowej przeży-
li Holokaust. Są to wyjątkowi ludzie, którzy ze
względu na swoje pochodzenie, ciągle są bar-
dzo związani z Polską, w której jednocześnie
przez wzgląd na Holokaust stracili nieomal
wszystkich swoich najbliższych, a ich szczęśli-
we dzieciństwo i wczesna młodość przez nie-
miecką okupację naszego kraju, zostały im bru-
talnie przerwane. Ci ludzie potrzebują właśnie
nas, Polaków, do których mogą mówić
w języku swojego dzieciństwa, a doświadcza-
jąc miłości i troski i zainteresowania mogą
przez to rozbudzić swoją wiarę we Wszech-
mogącego Boga i przybliżyć się do Mesjasza
Izraela Jeszui. Niejednokrotnie ze względu na
zranienia, których w przeszłości doznali od Po-
laków, potrzebują właśnie Polaków, aby przez

Pani Celina
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Bożą łaskę i miłosierdzie mogło dojść do po-
jednania oraz uzdrowienia ich zranień.

Oni bardzo potrzebują nas, Polaków, nie
tyle w wymiarze pomocy materialnej, ale
przede wszystkim w wymiarze moralnym
i duchowym. Doskonale zdajemy sobie spra-
wę z tego, iż nie uczynią tego za nas inne na-
rody, dlatego, że ci ludzie, chociaż w pode-
szłym wieku, ciągle myślą i czują po polsku.
Dlatego właśnie pomiędzy nimi a Polakami
możliwe jest nawiązanie tej niezwykle głębo-
kiej relacji, która w przyszłości może przynieść
błogosławione owoce ich zbawienia. Dodat-
kowo niezwykły wymiar ma dla nich to, że kon-
taktują się z nimi osoby z Oświęcimia, który
jednoznacznie kojarzy im się z Auschwitz-Bir-
kenau, piekłem, przez które musieli przejść
w swoim życiu, a teraz właśnie z tego miasta
doznają troski, miłości i zainteresowania. Pro-
simy Was o modlitwy, aby kontakty z tymi ludź-
mi przyczyniły się do ich zbawienia, gdyż czas
ich ziemskiego życia jest dla nich bardzo krótki.

Drugim kierunkiem, niejako dopełnieniem
tej służby w Izraelu, jest kontakt z ludźmi, któ-
rzy ocaleli z Holokaustu w krajach byłego ZSRR
takich jak: Białoruś, Kraje Bałtyckie, czy Ukra-
ina. Większość z nich przyjechała do Izraela
już w podeszłym wieku i otrzymuje bardzo
skromne emerytury, a niejednokrotnie dosta-
je wyłącznie pomoc socjalną od państwa, któ-
ra jest absolutnym minimum do tego, aby prze-
żyć. Dzięki Bogu, że nie brakuje im na
codzienny chleb, ale niejednokrotnie mają pro-
blemy, aby opłacić coraz droższe czynsze za
wynajmowane mieszkania. Ich dochody są kil-
kukrotnie niższe od dochodów tych, którzy
całe życie pracowali w Izraelu. Prawdą jest, że

państwo zapewnia im tzw. wsparcie socjalne,
ale jest ono na absolutnym minimum. Jeżeli
wśród tych osób pojawi się nagła potrzeba, jak
na przykład naprawa protezy zębowej lub
zmiana okularów itp., to wielu z ich nie jest
w stanie sprostać tym podstawowym potrze-
bom. Właśnie do takich ludzi pragnęlibyśmy
dotrzeć z praktyczną pomocą.

Dobre i wykazane jest to, aby pamiętać
o Holokauście, tak aby nigdy w przyszłości nie
dopuścić do podobnego horroru. Jednak sama
pamięć to o wiele za mało. To dlatego tę część
służby, która związana będzie z Ziemią Izra-
ela, pragniemy nazwać „Żywa Pamięć”. Nie
polega ona na tym, że tylko pamiętamy o Ho-
lokauście, znamy fakty, liczby i daty. Służba
polega przede wszystkim na tym, że nasza
pamięć połączona jest z żywymi ludźmi – ostat-
nimi świadkami tych czasów oraz z żywym
Bogiem, który powiedział: Izraelu, nie zapomnę
o tobie – Księga Izajasza 44,21. To właśnie Ci
żywi ludzie, którzy nie tylko przeżyli Holo-
kaust, ale żyją nadal, potrzebują naszego cie-
pła, miłości, a nieraz praktycznego wsparcia
w ich konkretnych potrzebach fizycznych i du-
chowych, których najistotniejszą jest pozna-
nie Mesjasza Jeszui.

Jeszcze raz bardzo prosimy, módlcie się
o tę nowo zrodzoną służbę w Ziemi Izraela.
Głęboko wierzymy w to, że Bóg Abrahama,
Izaaka i Jakuba – Ten, który przez Mesjasza Je-
szuę jest ...sprawcą i dokończycielem wiary (He-
brajczyków 12,2a), poprowadzi nas w tym
dziele dla chwały Jego Królestwa.

Szalom z Oświęcimia
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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. Zachęcamy do czytania bieżących informacji z Izraela, któ-
re są pomocne do modlitwy, a które zamieszczamy na naszej stronie internetowej: www.sha-
lomoswiecim.pl.

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. Prośmy także o Arabów mieszkających w Izra-
elu, aby zostali uwolnieni od ducha islamu oraz nienawiści do narodu żydowskiego.

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. Ze względu na coraz bardziej zwiększające się potrzeby związane z projektem medycznym, bardzo
prosimy Was o modlitwy wstawiennicze o Boże zaopatrzenie w środki finansowe potrzebne do
funkcjonowania tego projektu.

8. Z racji tego, że w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej próśb o modlitwy wsta-
wiennicze za Wami, mamy pragnienie, aby każda osoba potrzebująca wsparcia modli-
tewnego informowała nas o tym. Wszystkie Wasze potrzeby będziemy zamieszczać
w naszym liście modlitewnym z prośbą, aby Bracia i Siostry wstawiali się do Boga Naj-
wyższego za sprawami, 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 Anną z Oświęcimia, o jej uzdrowienie.
• Siostrą Anetą z Białegostoku, o jej uzdrowienie.
• Siostrą Arimathią z Darmstadt, której leży na sercu Polska, o posilenie na

zdrowiu.
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• Bratem Piotrem z Białegostoku o pokój do serca i akceptację ze strony sąsiadów.
• Bratem Marcinem, aby Bóg dał siłę do wytrwania w wierze jego żonie Annie

i synowi Norbertowi.
• Siostrą Mirą z Mińska Mazowieckiego o ogólne wzmocnienie duchowe i cielesne

oraz o zdrowie dla jej brata i bratowej.
• Agnieszką z Białegostoku o uzdrowienie
• Bratem Sławomirem ze Skoczowa o uzdrowienie i posilenie.
• Bratem Jerzym z Katowic o pełne uzdrowienie.
• Siostrą Iwoną z Ustronia o zdrowie.
• Siostrą Iwoną z Miętkiego k. Szczytna, aby doznała pełnego uzdrowienia.
• Bratem Wiesławem o nawrócenie dla jego całej rodziny i rozwiązanie ich wszyst-

kich 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.
• Siostrą Jadwigą z Pogwizdowa, by Bóg zbawił jej męża i resztę niezbawionej

rodziny oraz aby dał wierzącego męża jej córce.
• 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 pokonywaniu trud-
nego 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, miłość
w rodzinie, błogosławieństwo i ochronę dla jej dzieci i małżeństwa oraz pracę dla niej.

• 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 siebie,
uleczył i uwolnił, by na nowo zapragnęli Mu służyć oraz o Bożą ochronę i błogo-
sławieństwo dla nich.

• Siostrą Alicją z Koszalina, która prosi o modlitwę wstawienniczą o jej uzdro-
wienie z łuszczycy i nadczynności z tarczycy oraz zbawienie przyjaciół.

• 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.



– 14 –

• Bratem Tomaszem z Warszawy, który prosi o modlitwy o zdrowie dla siebie
oraz brata Pawła.

• 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. Dziękujmy Bogu, że dał się poznać jej 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 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 oraz o Bożą ochronę jej firmy
przed upadlością.

• O zdrowie dla Brata Marka.
• O zdrowie Siostry Ewy z Lublina oraz nawrócenie jej syna Pawła.

Osoby, których modlitwy zostały wysłuchane, prosimy o poinformowanie nas o tym.

  9. 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.

10. 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.
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11. 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.

12. 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.

13. W niedzielę 21 maja o godz. 10.00 będziemy usługiwać w Kościele Zielonoświątko-
wym w Świdnicy, a w niedzielę 28 maja o godz. 10.00 we Wspólnocie Chrześcijań-
skiej Kościoła Wolnych Chrześcijan w Skoczowie. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy!

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie możliwości wspólnego wyjazdu na
Ukrainę do miejscowości, gdzie prowadzona jest służba pomocy dla ubogiej ludno-
ści żydowskiej, informujemy, iż planujemy grupowy wyjazd na Ukrainę dla maksy-
malnie 7 osób. Wyjazd taki miałby miejsce w dniach od 5–14 czerwca 2017 r. Orien-
tacyjna cena, wliczając w to 10-dniowy pobyt z wyżywieniem, noclegiem oraz
transportem wyniesie 950,- zł.

Zainteresowanych takim wyjazdem bardzo prosimy o kontakt telefoniczny:
338430667 lub mailowy: hope@pro.onet.pl

Decydująca jest kolejność zgłoszeń!
Pierwszeństwo mają te osoby, które nie były jeszcze z nami na Ukrainie.
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