
NOTATKA Z XXII MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z HOLOKAUSTU DO
ŻYWEJ NADZIEI W DNIACH 22-25 SIERPNIA 2019 W OŚWIĘCIMIU

 W dniach od 22 do 25 sierpnia br. w Oświęcimiu odbyła się XXII międzynarodowa
konferencja „Z Holokaustu do Żywej Nadziei”. Oprócz Polaków gościliśmy uczestników z
wielu krajów: Izraela, Czech, Słowacji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Anglii,
Mołdawii, Szwajcarii, Holandii i Ukrainy.
          Niezależnie od naszych narodowości mogliśmy w atmosferze Ducha Świętego
przeżywać społeczność z Bogiem, który poprzez Swoje Słowo objawiał nam swoje cele
odnośnie Izraela i Kościoła w Królestwie Bożym.
          W dniach tej konferencji świętowaliśmy szczególna rocznicę – 20-lecie służby na
Ukrainie. Dzięki Bożej łasce, modlitwom oraz wsparciu finansowemu wielu wierzących w
naszym kraju przez ostatnie 20 lat nigdy nie zabrakło codziennego ciepłego posiłku,
paczki, czy leków dla potrzebujących potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba na Ukrainie.
Wraz z naszymi drogimi gośćmi z Ukrainy oraz wszystkimi uczestnikami konferencji
dziękowaliśmy Panu za Jego dobroć i wierność w minionych latach tej służby.
          Czas konferencji był także szczególny z powodu 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej, która przyniosła z sobą ogrom cierpień Polaków, Żydów, a także innych
narodów. Niechlubnym znakiem tej wojny stał się były niemiecki nazistowski obóz
koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz inne podobne temu miejsca rozsiane
na terytorium naszego kraju oraz Europy.
          W obliczu tak niewyobrażalnych cierpień i zniszczeń, szczególny wymiar i
znaczenie miało spotkanie na pierwszym miejscu selekcji – Judenrampe.  Kiedy
zgromadzamy się tam jako Kościół z różnych narodów, uczestniczymy w procesie
uzdrowienia tego miejsca oraz Europy.
          Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że przez wszystkich wykładowców Duch Święty
objawiał nam tematy związane z Izraelem, Holokaustem oraz cierpieniem narodu
polskiego, który jako pierwszy przyjął na siebie pełne nienawiści uderzenie hitlerowskich
Niemiec oraz Związku Radzieckiego.
          Podczas konferencji miał miejsce szczególny koncert w wykonaniu izraelskiego
pianisty i kompozytora Alyoshy Ryabinova, który w wyjątkowy sposób upamiętnił fakt 80-
lecia wybuchu II wojny światowej oraz cierpień Polaków i Żydów we wspólnej ojczyźnie.
          Czas przeżyty na konferencji pozostawił niezapomniane przeżycia w naszych
sercach. Wydarzenie takie jak to ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o przemianę tego
miejsca z przekleństwa w błogosławieństwo, ze śmierci w życie, z Holokaustu w żywą
nadzieję, którą proklamujemy przez wiarę w zmartwychwstanie w Mesjaszu Izraela –
Jeszui.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznej XXIII
międzynarodowej  konferencji, która odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 2020 r.
w Oświęcimiu.
          Wszystkich zainteresowanych kupnem płyty MP3 z wykładami z tegorocznej
konferencji oraz płyt DVD z nagraniami poszczególnych wykładów zapraszamy do
kontaktu z nami.
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