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Marsz Narodów odbywa się pod hasłem „Od Holokaustu do Nowego Życia“! Po upływie trzech
lat od zakończenia Holokaustu, Bóg wypełnił pradawne biblijne obietnice. 70 lat później
istnienie Izraela jest największym cudem naszych czasów!
Zgodnie ze słowami z Księgi Micheasza 4:1-2, zebraliśmy się w Jerozolimie jako
przedstawiciele 40 narodów z okazji 70-lecia powstania Państwa Izrael:
„Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, utwierdzona na
wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i
powiedzą: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, niech nas
nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami», bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo
Pańskie z Jeruzalem.”
Zebraliśmy się, aby uhonorować naród żydowski i Izrael. Jednocześnie jako chrześcijanie
wyznajemy naszą winę wobec narodu żydowskiego. W zupełnym przeciwieństwie do tego, co
mówi Biblia, najbardziej wpływowi pisarze i teologowie we wczesnym chrześcijaństwie,
Ojcowie Kościoła, już od drugiego wieku zdystansowali się od narodu żydowskeigo. Wśród
nich byli tak poważani Ojcowie Kościoła jak Orygenes, św. Atanazy Wielki, św. Ambroży, św.
Euzebiusz z Cezarei, pierwszy chrześcijański cesarz Konstantyn Wielki, św. Augustyn, św. Jan
Chryzostom i wielu innych.
 Ze względu na tragedię dwóch przegranych wojen żydowskich (w roku 70 i 135 n.e.),
wraz ze zniszczeniem Świątyni i Jerozolimy oraz rozproszeniem narodu żydowskiego
na całym świecie, prawie wszyscy Ojcowie Kościoła doszli do fatalnego werdyktu, że
Bóg na wieki odrzucił naród żydowski jako " morderców Chrystusa”.
 Stwierdzili oni, że Kościół na zawsze zajął miejsce Izraela jako dziedzica obietnic
Bożych.
 Rozprzestrzeniali w swoich pismach i kazaniach nienawiść do Żydów.
 Przeklinali Żydów i szerzyli kłamstwa i złośliwe pogłoski na ich temat.
 Położyli grunt pod coraz większą deprawację, pogromy, prześladowania i palenie
synagog.
 Rozpalili ogień antysemityzmu i nienawiści do Żydów, przez które od 70 roku naszej ery
do dziś zamordowanych zostało ponad 13 milionów Żydów

Jako chrześcijanie wszystkich kościołów i denominacji ze wszystkich krajów i narodów, mamy
ten wspólny, zły korzeń. Leży on w historii kościoła pierwszych wieków. Gdziekolwiek
przesłanie chrześcijańskie było rozpowszechniane, w każdym kraju ziarno chrześcijańskiego
antyjudaizmu szerzyło się w równym stopniu. Nowo zakładane kościoły i denominacje
zazwyczaj dziedziczyły śmiertelne nasiona antyjudaizmu.
Wyznajemy, że w ten sposób chrześcijanie już od II wieku n.e. pod znakiem krzyża stali się
źródłem i siłą napędową prześladowania Żydów. Świadomie lub nieświadomie przejęliśmy
niszczycielskie nasienie antyjudaizmu naszych Ojców Kościoła i nadal nosimy je w sobie.
W sercach wielu chrześcijan na całym świecie to nasienie antyjudaizmu i nienawiści do Żydów
wciąż przejawia się w formie obojętności, dystansu wewnętrznego lub wewnętrznych
zastrzeżeń wobec narodu żydowskiego i Izraela.
Uniżamy się ze wstydem i w pokucie przed Bogiem i narodem żydowskim w związku z tą winą
nas, chrześcijan, i z całego serca za nią przepraszamy.
Wyznajemy wspólnie, że:
 Przymierze Boga z Abrahamem jest wiecznym przymierzem. Nigdy nie zostało
zakończone!
 Naród żydowski i ziemia Izraela są przez Boga umiłowane i wybrane!
 Naród żydowski został wybrany jako "umiłowany lud Boży", jako jego "pierworodny syn"
i jako jego "sługa", aby nieść światu światło Bożego objawienia i stać się ogromnym
błogosławieństwem dla wszystkich ludów i narodów.
Ogłaszamy, że zgodnie z I Księgą Mojżeszową 12:1-3 również kraj Izrael ze swoją stolicą
Jerozolimą jest wybrany przez Boga.
Dzisiaj, zgodnie ze słowami z Księgi Micheasza 4:1-2, przybywamy z wielu krajów i narodów
„na górę Pana” i ogłaszamy, że już będziemy z pogardą, obojętnością lub dumą wywyższać się
nad przymierzem Boga z narodem żydowskim i ziemią Izraela.
Dlatego chcemy wspólnie wyrazić naszą więź, nasz szacunek, nasze uznanie i naszą przyjaźń i
miłość dla narodu żydowskiego i Izraela.
Wierzymy, że narody zostaną pobłogosławione z Izraela! Dlatego wzywamy: Powstańcie i
zajaśnijcie! Wznieście razem głosy przeciwko antysemityzmowi i nienawiści do Żydów, stańcie
w przyjaźni po stronie Izraela i bądźcie światłem! Jesteśmy zjednoczeni, by być światłem!
Niech żyje Izrael! Am Israel Chai!
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