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27 stycznia 2017 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2005 r.
Dzień ten przypada w rocznicę wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau i
upamiętnia miliony Żydów i innych mniejszości zgładzonych podczas drugiej wojny
światowej.
Mimo że wiele ofiar Zagłady nie ma nawet własnych grobów, pamięć o nich trwa
przekazywana przez ludzi, miejsca upamiętnienia i instytucje. Została ona zapisana także w
przedmiotach przypominających o tragicznych losach swoich właścicieli.
Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu dołączamy się do obchodów tego dnia
poprzez nasze modlitwy i pamięć o tym, co było udziałem narodu Bożego wybrania.
Jest to także czas, który pobudza nas do refleksji oraz realnego spojrzenia na sytuację
narodu izraelskiego w obecnym czasie. Być może nie doszłoby do tej tragedii ponad 70 lat
temu, gdyby nie milczenie narodów, społeczeństw i kościołów.
Z tragicznej przeszłości należy wyciągnąć właściwe wnioski. Ucząc się na błędach
poprzednich pokoleń, pragniemy na nowo odcinać się od wszelkiego rodzaju antysemityzmu oraz antysyjonizmu, który niestety w naszych
czasach na nowo daje o sobie znać. W imię tzw. poprawności politycznej narody świata chcą pozbawić Izrael prawa do ich własnej ziemi i
na wszelkie sposoby próbują ingerować w istnienie suwerennego i
wolnego kraju, jakim jest Izrael. Właśnie dlatego w takim dniu jak ten nie
chcemy milczeć, ale jasno i wyraźnie zaznaczyć, że naród żydowski ma
pełne prawo do samostanowienia i suwerennego istnienia w swojej
własnej ziemi. Stanowisko nasze opieramy nie tylko na starożytnej i
współczesnej historii tego narodu, ale przede wszystkim na biblijnych
obietnicach oraz przymierzu, które zawarł z nimi Pan Bóg.
Zachęcamy każdego z Was do zajęcia właściwej postawy w stosunku
do narodu izraelskiego w swoim otoczeniu i kościele. Niech nasz
wspólny głos oraz modlitwy przyczynią się dla dobra Izraela oraz dla
naszego błogosławieństwa.
I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię
przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona
ziemi – I Mojżeszowa 12,3.

