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ДА ПОМНИМ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ
27 януари 2008
Международен ден в памет на жертвите
и оцелелите от Холокоста
"Аз не знам какво е евреин; ние само знаем
какво са човешки същества".
Пастор Андре Трокме
Честването на 27 януари като Ден в памет на жертвите и оцелелите от Холокоста се провежда организирано за втора година
сред протестантските църкви в България и дойде като следствие от общоевропейската кампания, предприета от Европейска Коалиция за Израел (ЕКИ) - организация, която обединява различни протестантски и католически християнски служения в Европа, работещи срещу надигащия се нов антисемитизъм в Европа и
в подкрепа на сътрудничеството и задълбочаване на връзките
между Европейския Съюз и Държавата Израел.
През 2007 година ръководителят на Християни Приятели на Израел (ХПИ) в България, г-жа Митка Атанасова разпространи информацията за планираното честване на тази дата от много църкви
в Европа и отправи призив към църквите в България да се включат в общоевропейската кампания, ръководена от
ЕКИ. В резултат на това една група от протестантски църкви в България направи своето първо честване
на тази важна дата.
В края на 2007 година две християнски организации в
България - Християни Приятели на Израел и Християнски Център "Победа" в София, в координация с Европейска Коалиция за Израел, обединиха усилията си и
стартираха кампания между протестантските църкви и еврейските общности в България за честване
на Международния възпоминателен ден на Холокоста, който се отбелязва всяка година на 27 януари денят, в който е освободен концентрационният лагер Аушвиц.
В България кампанията се провежда под името "Да помним, за да не се повтори". Кампанията е насочена срещу безпрецедентния за България антисемитизъм и работи за въвличането на протестантските
църкви в активно образование на съвременните поколения относно ужасявящото умъртвяване на шест
милиона мъже, жени и деца по времето на Втората световна война в лагерите на смъртта.
Целта на кампанията "Да помним, за да не се повтори" бе да бъдат информирани българските протестантски църкви и служения за честването на този важен ден и християнските лидери на национално и
локално ниво да получат необходимите ресурси, за да могат да направят специална служба, посветена
на трагичните събития около Холокоста.
За целта ХПИ-България и ХЦ "Победа"- София, създадоха интернет сайт, съдържащ разнообразна информация от проповеди, поучения, брошури, снимки, плакати и видео филми, които да могат да бъдат използвани за провеждането на специална възпоминателна служба, посветена на Деня на Холокоста. Може
да посетите сайта на следните интернет адреси:
http://www.remember-holocaust.info/
http://holocaust.coolinc.info/
Съзнавайки, че все още не всички християнски лидери в България имат свободен достъп до интернет,
ХЦ "Победа" в София отпечата брошура, която да бъде изпратена по пощата на лидери и служители
от цялата страна.
Около 500 цветни копия от тази брошура, заедно със статията на пастор Андрей Аврамов, "Болезнена-1-

та връзка на Израел и Църквата", бяха изпратени от ХПИ-България и ХЦ "Победа" до пастори и
ръководители на църкви, християнски служения и местни еврейски общности; около 300 чернобели копия от брошурата са разпространени из страната; имаме информация за много църкви,
които са отпечатали брошурата от интернет сайта и са я разпространявали на местно ниво.
Тези материали също бяха предоставени на различни български правителствени институции.
Същите материали бяха изпратени по електронната поща от п-р Аврамов до други 700 адреса
с цел да се достигнат максимално много пастори и лидери на църкви от страната. Това начинание беше подкрепено от лидери на няколко различни църковни мрежи и деноминации, които
предоставиха тяхната база данни за кампанията и съдействаха за разпространяване на информацията сред църквите и служенията, членуващи в тези организации.
Имаме информация, че над 4000 християни са получили същите материали чрез най-големия християнски портал, Bibliata.com, където също бяха публикувани.
Интернет сайтът, посветен на кампанията, беше посетен от над 2000 души за период от четири седмици. Въпреки това, когато сайтът бе пуснат в няколко младежки чат форуми, за
броени минути той получи няколкостотин отзиви, от които за съжаление около 80% бяха негативни. Това показва, че антисемитизмът, който не е характерен за по-възрастните поколения
в България, вече е пуснал своята отрова всред по-младите поколения българи и е нужна мащабна и координирана работа на всички нива в обществото, за да му се противостои.
От друга страна, положителните реакции към съдържанието на сайта, макар и значително помалко, бяха изключително насърчаващи и са свидетелство за силното влияние, което кампанията може да има сред млади хора, които не са знаели нищо за Холокоста. Ето някои от тези
реакции:
15 годишно момиче от Варна: "Това не е човешко! Много правилно е казано, че тези потресаващи години от човешката история "и днес ни карат да се срамуваме, че сме човеци"!... Всеки
път, когато гледам снимки от Холокоста, изтръпвам от ужас. Знам, че се е случило, виждам, но
не мога да си го представя. Колкото повече се мъча да си представя какво ли са изпитвали
жертвите на Холокоста, толкова повече мозъкът ми отказва да мисли и да приеме, че това
може да е реалност. А когато видях снимката на децата, от които почти нищо не е останало,
се разплаках. Как е възможно човек да направи това на друг човек?! Не харесвали евреите добре, решили да ги убиват - жестокост и безчестие, но да правиш опити и да изтезаваш
така деца…. Какво е виновно едно дете, че се казва Алберт или Нисим? С какво е съгрешило като се е родило евреин? Та нали е същото като другите деца, били те Щефан, Джон
или Пиер... Помъчих се да разгледам целия сайт, но не успях. Стигнах до снимките и наистина не можех повече да гледам. Трябваше да го изключа. Знам, че много хора са умрели.
Това вече не може да се поправи. Ние единствено можем да живеем като ги помним и
уважаваме. Знам, че най-добрият начин е като познаваме цялата истина и запаметим ужаса от тези снимки. Знам, но не мога да спра да плача когато гледам тези снимки..."
Ето и една друга реакция за това, което се е случило с един друг млад човек. Той разгледал
сайта и след това написал, че в някакъв форум бил пуснал преди дни някакъв виц за газовите камери и сега не можел да се понася, че го бил направил! Бил потресен от това, което
бил разбрал!
В резултат от кампанията 216 протестантски църкви в България са регистрирали своето
участие, отбелязвайки Международния ден в памет на Холокоста със специални събития.
Със сигурност не всички църкви са успели да регистрират своето участие. Това означава,
че поне 250 църкви са участвали, представляващи около 25% от всички протестантски
църкви в страната. Все още получаваме обратна информация от църкви, които са участвали.
Кампанията беше отразена в някои български християнски медии, в светските местни медии в североизточна България, а също така и във вестник "Еврейски
вести", който е печатният орган на еврейската организация "Шалом" в
България. На различни места, по инициатива на християни учители, или
по инициатива на местни църкви, бяха организирани образователни мероприятия за Холокоста, насочени специално към учители и ученици.
Представители на еврейските общности из страната са присъствали
на честванията на Деня в памет на Холокоста, организирани от мест-2-

ните църкви и на редица места са участвали официално в тези събития. Навсякъде откликът от страна на еврейските гости е бил изключително положителен.
Такъв бе и откликът на еврейските гости, присъствали на възпоменателната служба, организирана от ХЦ "Победа"
в София. Те описаха единодушно преживяванията си на това събитие като "нещо, което не се забравя". Официални
гости-говорители бяха г-н Ури Резник, Втори секретар на Посолството на Израел в България и г-н Алек Оскар,
Председател на Районната организация на евреите "Шалом" в София. Участваха също и младежи от еврейската общност, които споделиха за своите преживявания по време на "Похода на живите" - пътуване до местата на концентрационните лагери Аушвиц и Биркенау в Полша. Млада
жена от ХЦ "Победа" сподели за презентацията относно Холокоста, която тя е направила пред ученици и учители в училището, където работи.
Службата завърши с проповед на п-р Аврамов за историята и
природата на антисемитизма. Историята на човечество свидетелства, че в различните епохи антисемитизмът е имал
способността да пробие различни религиозни, философски и
етични системи, включително и много силни морални системи като християнската. Фокус на проповедта беше позорната и трагична роля на Църквата в разпространяването на
антисемитизма в Европа през вековете на нейната история
и нашата отговорност като християни в днешното поколение да направим всичко възможно Холокостът никога да
не се повтори.
Текстовете от речите на всички участници (на български език) както и видео от речта на г-н Ури Резник (а също
скоро и видео от проповедта на п-р Аврамов) могат да бъдат намерени на сайта на ХЦ "Победа":

http://www.victory.bg/holocaust.php
Особена чест за нас беше поканата на г-н Ури Резник към пастор Аврамов за участие в
Глобалния форум за борба срещу антисемитизма - конференция, организирана от
Министерството на външните работи на Израел и състояла се на 24-25 февруари, 2008г. в
Ерусалим. На тази конференция България беше представена от г-н Добрин Канев, секретар
на Президента на Република България, от депутата от Българския парламент Димитър Абаджиев и от пастор Андрей Аврамов. В качеството си на представител на Европейския
парламент, на Форума също така присъства и г-н Кристиян Вигенин, който е български евродепутат.
В конференцията взеха участие водещи експерти в борбата срещу антисемитизма от цял
свят - хора, които са в предната редица на битката срещу отричането на Холокоста и
разрастването на антисемитизма в Европа и по света днес. Антисемитизмът не е изолирано събитие, а е глобален процес, който трябва да получи активен отпор, докато бъде
спрян!
В момента сме в процес на консолидация на информацията и ресурсите, като вярваме, че
през следващата година ще имаме още по-силна и по-широкомащабна кампания.
Благодарим на всички, които ни подкрепиха с молитва и ни съдействаха по организацията
на кампанията. Изказваме нашата признателност на всички протестантски църкви и техните пастори, които откликнаха на призива да не мълчат, но да говорят и да направят
това, което зависи от тях, за да образоват днешните поколения относно истината за Холокоста, така, че да помним, за да не се повтори.

От името на екипа, организирал
кампанията в България,
Пастор Андрей Аврамов

