
W dniach od 20 do 23 sierpnia bieżącego roku w Oświęcimiu odbyła się nasza 
coroczna międzynarodowa konferencja „Z Holokaustu do Żywej Nadziei”. Był to 
niezwykły czas wsłuchiwania się w wykłady Bożego Słowa wygłaszane przez 
mówców z Izraela, Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Anglii. Konferencja ta 
dała możliwość spotkania się osób z całego kraju oraz z wielu krajów Europy i 
świata. Doświadczyliśmy wspaniałej społeczności z Bogiem, kiedy prosiliśmy Go, aby 
objawiał nam swoje serce względem tego miejsca, jakim jest były niemiecki 
nazistowski obóz zagłady KL Auschwitz-Birkenau – symbol śmierci i cierpienia 
narodu żydowskiego oraz innych narodów. Ze względu na największą ilość 
pomordowanych w nim europejskich Żydów jest on także symbolem Holokaustu.  

Jednym z kluczowych wydarzeń tej konferencji było uczestnictwo w modlitwie i 
Wieczerzy Pańskiej na miejscu selekcji jako wypełnienie wizji zebrania kościoła na 
tym miejscu. Wtedy to w modlitwie prosiliśmy, aby Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba 
przebaczył nam wszelki grzech antysemityzmu oraz grzech winy przelania niewinnej 
krwi, która ciągle woła z tej ziemi. Wierzymy, że tylko krew Pana Jezusa może 
przynieść nam przebaczenie, odkupienie i uwolnienie z tej straszliwej winy. 
Następnie poprzez uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej proklamowaliśmy zwycięstwo 
Mesjasza Jeszui nad śmiercią i dedykowaliśmy to miejsce Bogu, aby uczynił je 
miejscem modlitwy, pokuty, przebaczenia i pojednania. Tylko Bóg Abrahama, Izaaka 
i Jakuba może przemienić to miejsce przekleństwa w miejsce błogosławieństwa. 

Jesteśmy Bogu wdzięczni, że przez swego Ducha Świętego w coraz 
większych kręgach w kościele objawia prawdę, że bez uzdrowienia tego miejsca, 
jakim jest były niemiecki nazistowski obóz zagłady KL Auschwitz-Birkenau, nie 
nastąpi uzdrowienie dla Europy i nie przyjdzie błogosławieństwo i przebudzenie dla 
Europy i świata. 

W czasie wszystkich spotkań, modlitw i wykładów, Pan Bóg prowadził nas 
coraz bliżej swojego serca, które przepełnione jest odwieczną miłością dla Jego 
narodu wybranego. Poprzez to mogliśmy jeszcze wyraźniej zobaczyć Jego niepojętą 
miłość, którą okazał wszystkim narodom poprzez żydowskiego Mesjasza i Króla 
Izraela – Jeszuę. 

Wspaniałym dopełnieniem całości konferencji był koncert izraelskiego pianisty 
i kompozytora Alyoshy Ryabinova. 

Czas ten na długo pozostanie w naszych sercach i pamięci.  
Już teraz serdecznie zapraszamy Was na przyszłoroczną konferencję, która 

odbędzie się w dniach od 25 do 28 sierpnia 2016. Wszystkie szczegóły pojawią w na 
naszej stronie w zakładce KONFERENCJE. 

W najbliższym liście informacyjno-modlitewnym ukaże się szersza relacja z 
minionej konferencji. Zachęcamy do jej przeczytania już wkrótce w zakładce LISTY 
MODLITEWNE.   
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