
Холокостът не започва в концентрационните лагери. Много преди това той се ражда в умовете и 
сърцата на зли хора и води до унищожението на шест милиона евреи поради пасивността на 
повечето почтени хора. Мнозина вярват, че 1938 г. е решаващата година, когато нациите по света 
имат последен шанс да конфронтират Хитлер и да спасят евреите. Вместо това тези нации избират 
фалшивото примирие. 
 
Международната конференция в Евиан, Франция през юли 1938 г. не заклеймява действията на 
Хитлер и не разрешава проблема с еврейските бежанци. Правителствата на държавите-участнички 
просто обръщат гръб на евреите и така дават зелена светлина на Хитлер за Холокоста; чрез  
поведението си те показват, че не желаят да помогнат на евреите, въпреки че имат шанса да го 
направят. Само няколко месеца по-късно, на 9 ноември 1938 г. „Кристалната нощ” задава тона за 
последвалото масово унищожение на евреите в Европа. 
 
1938 година е история. 2009 година е настояще. Ние можем и трябва да поискаме прошка от Бог за 
провала на нашите нации да помогнат и за провала на Църквата да се застъпи за евреите. Трябва да 
приложим в действие един от най-важните уроци от 1938 г., а именно – че трябва да издигнем гласа 
си в защита на еврейския народ, преди да е станало късно. 
 
Каква позиция ще заеме Църквата през 2009 г., когато антисемитизмът отново стремглаво нараства 
в Европа и когато Държавата Израел е заплашена от Иран с атомно унищожение? Това е нашият 
шанс да издигнем гласа си навреме. Затова ви насърчаваме да участвате в Международния ден в 
памет на Холокоста – неделя, 25 януари 2009 г. Чрез възпоменанието на Холокоста на вашите 
неделни служби, молитвата за Израел и действията в защита на тази нация днес, когато тя е 
изправена пред втори Холокост, а също и чрез финансова подкрепа за Европейска Коалиция за 
Израел, вие можете да окажете силно положително влияние в страните си и в Европа като цяло. 
 
За материали на български и регистрация за участие, моля посетете:                             
www.remember-holocaust.info  

 
Колкото повече църкви се регистрират и участват, толкова по-сериозно ще бъде нашето послание на 
предупреждение към лидерите на Европейския съюз и толкова по-силно нашето послание на 
подкрепа и насърчение към Израел.  
 
Кампанията „Да се поучим от историята” е инициатива на Европейска коалиция за Израел в 
сътрудничество с лидерски екип, който включва следните пастори: 
 
П-р Сънди Аделая, Божие посолство, Киев, Украйна; П-р Андрей Аврамов, Християнски център 
„Победа”, София, България; П-р Бен Бенати, Евангелска църква на Ница, Франция; П-р Колин Дай, 
Кенсингтън Темпъл, Лондон, Обединено кралство; П-р Улф Екман, църква „Слово на живот”, Упсала, 
Швеция; П-р Инголф Елсел, Председател, Европейско петдесятно движение; Мохтар Есид, 
Корнърстоун министриз, Холандия; П-р Еди Фернандес, Ривърсайд Чърч, Лисабон, Португалия; 
Йоханес Фихтенбауер, Главен дякон, Католическа епархия на Виена, Австрия; Джеф Фаунтън, 
Директор на „Младежи с мисия” – Европа и Председател на Кръгла маса „Надежда за Европа”; Преп. 
Вилем Гласхоувер, Реформирана църква на Холандия и Председател на Европейска коалиция за 
Израел; П-р Моймир Калус, Винярд, Прага, Чехия; П-р Волфхард Маргис, Църквата на Пътя, Берлин, 
Германия; П-р Джордж Маркакис, Център „Шалом”, Атина, Гърция; П-р Леонид Падун, църква 
„Слово на живот”, Донецк, Украйна; П-р Мариуш Сиедлецки, църква „Блага вест”, Пабянице, Полша; 
Матс Тунехаг, Председател на Евангелски алианс, Швеция; Реймънд Вандепут, Председател на 
Административния съвет на протестантски и евангелски църкви, Брюксел, Белгия; Преп. Ханс 
Вайхброт, Църква на Швеция, ОАС – Лютеранско възобновително движение; Митрополит Юри, 
Украинска православна църква, Донецк и Мариопол, Украйна; Преп. Фридрих Ашоф, „Заедно за 
Европа”, Клостерлехфелд, Германия. 
 

Дарения: 
 
Банка: Fortis Banque, Agence Montgomery, Avenue de Tervuren 124, 
B-1150 Woluvé-Saint Pierre, Belgium 
 
IBAN: BE97 0015 1265 2049 SWIFT/BIC GEBABEBB 
 
European Coalition for Israel asbl, Avenue de Cortenbergh 16, 
POB 132, 1040 Brussels, Belgium 

За контакти: 
 
European Coalition for Israel asbl 
PB Box 189, FI-00181 Helsinki, Finland 
Tел: +358-40-8400238 
 
Е-мейл: info@ec4i.org 
Уебсайт: www.ec4i.org 

http://www.remember-holocaust.info/

