
1 
 

Predigt zum Holocaust-Gedenktag am 29.1.2023 
 

1. Johannes 2, 17 
Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer 
aber den Willen Gottes tut, der bleibt in 
Ewigkeit. 

 
Vorgestern, am 27.1. war der Holocaust-Gedenktag, 
der an die Befreiung des KZ-Auschwitz im heutigen 
Polen durch die Rote Armee erinnert.  
Seit 1996 wird an diesen Tag in unserem Land und in 
vielen anderen Ländern. 
Der Tag will die deutsche und europäische 
Geschichte wachhalten, auch die Geschichte der 
Welt. Faktisch war mit dem II.WK die ganze Welt 
betroffen. 
Auschwitz-Birkenau befindet sich 50 Kilometer 
westlich von Krakau (Südpolen). Heute: Oswiecim.  
Es wurden hier auf abscheulichste Art u. Weise 
Menschen aus vielen Teilen Europas 
zusammengebracht wie Tiere, wurden wie Sklaven 
durch ihre Arbeitskraft an die Wirtschaft bis zum Tod 
verkauft, die meisten aber durch das Gas Zyklon B 
vergast und dann verbrannt (über eine  Millionen 
Menschen - meist Juden). 
Lügnerische Rassen-Theorie sowie die Lüge, des 
ewig Betrogen-seins Deutschlands gepaart mit dem 
Wahn, die Herrschaft über die ganze Welt zu 
gewinnen, waren hier langjährige Wegbereiter. 
Die breite Masse der Menschen damals war diesem 
Betrug verfallen. Man wollte im Allgemeinen siegen 
und man wollte die Furchtbarkeiten des Weltkrieges 
nicht sehen. 
Mein Vater wollte mit 16 Jahren unbedingt zu den U-
Booten. Nur weil der Nachname mit „St.“ begann, war 
er noch nicht eingezogen worden. Welch ein Wahn!. 
Im Krieg hat er dann seinen rechten Unterschenkel 
verloren; von da an bekam sein Leben eine 
entscheidende Wende. 
 
Auch die großen Kirchen (Evangelische und 
Katholische) haben sich nur in kleinen Teilen gegen 
die Nazi-Macht gestellt. 
 
Die Furchtbarkeiten des Krieges, der vor 78 endete, 
wirken noch immer nach. Ca. 60 Millionen Menschen 
verloren in den verschiedensten Ländern gewaltsam 
ihr Leben.  
In der Folge des Krieges zerfiel die Welt in Ost und 
West. Die Spannungen wurden verlagert. Der Hass in 
den Köpfen wurde nicht oder nur kaum beseitigt. 
 
In unseren Familien gibt es noch Menschen, die direkt 
oder aber indirekt mit den Folgen des Krieges zu tun 
hatten bzw. haben. Noch ist vieles nicht aufgearbeitet. 
Noch gibt es Sprachlosigkeiten und Schweigen. 
 
Die Geschichte von Deutschland macht betroffen und 
stumm. Verdrängen, totschweigen geht nicht.  

1 Івана 2,17 
 Проминає і світ, і його пожадання, а той, хто 
виконує Божу волю, — залишається вічно. 
 
Позавчора, 27.1. був День пам’яті жертв 
Голокосту, який відзначається в пам’ять про 
звільнення Червоною армією концентраційного 
табору Аушвіц на території сучасної Польщі. 
З 1996 року цей день відзначається в нашій 
країні та в багатьох інших країнах. 
Цей день хоче зберегти історію Німеччини та 
Європи, включно зі світовою. Фактично, Друга 
світова війна торкнулася всього світу. 
Аушвіц-Біркенау розташований за 50 кілометрів 
на захід від Кракова (південь Польщі). Сьогодні: 
Освенцим. 
У найогидніший спосіб люди з багатьох частин 
Європи були зібрані разом, як тварини, були 
продані як раби через їхню працю до економіки 
до смерті, але більшість з них були отрутовані 
газом Циклон Б, а потім спалені (більше 
мільйона людей - переважно євреїв). ). 
Брехлива расова теорія та брехня про те, що 
Німеччину завжди обманюють, у поєднанні з 
ілюзією отримати контроль над усім світом, були 
тут піонерами протягом багатьох років. 
Жертвами цієї афери стали тоді широкі маси 
людей. Люди взагалі хотіли перемогти і не хотіли 
бачити жахіття світової війни. 
 
Коли мені було 16, мій батько дуже хотів 
приєднатися до підводних човнів. Те, що 
прізвище починалося на «Св.», не означало, що 
його призвали. Яке божевілля! На війні він тоді 
втратив праву гомілку; відтоді його життя 
зробило вирішальний поворот. 
 
 
Навіть великі церкви (протестантська та 
католицька) лише незначною мірою протистояли 
нацистській владі. 
 
Жахи війни, яка закінчилася ще до 78 року, досі 
залишаються на місці. Приблизно 60 мільйонів 
людей втратили життя насильством у різних 
країнах. 
В результаті війни світ розколовся на Схід і 
Захід. Напруга була зміщена. Ненависть в 
головах людей не була або ледь усунена. 
 
У наших сім’ях досі є люди, які брали або прямо 
чи опосередковано причетні до наслідків війни. 
Багато ще не оброблено. Досі панує безмовність 
і тиша. 
 
Історія Німеччини вражає і приголомшує. 
Придушення, мовчання неможливо. 
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Vielleicht lassen wir für uns selbst zu, dass wir auf 
viele Fragen keine Antworten haben.  

Geschichte kann und soll nicht vergessen werden. Es 
hat Geschichte aber – so glauben wir – immer auch 
mit Gott zu tun. Gott trägt uns. Gott leidet mit und an 
uns. Und Gott gibt neue Anfänge. Das wissen wir 
durch das Leben und die Geschichte von Jesus 
Christus. 

Menschen in meiner Familie haben durch Schmerz 
und Leid auch den barmherzigen Gott in Jesus erlebt 
und erfahren. Das hat ihr Leben nachhaltig verändert. 
Das geschah durch das Lesen der Bibelgeschichten, 
durch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen in den 
Gemeinden und durch persönliche Erfahrungen mit 
Gott. 

Was können wir aus unserer Geschichte mitnehmen 
und beherzigen?  

1. Lass nicht zu, dass Hass, Abneigung und 
Aggression in uns aufkeimen. Erbitte dir 
Gottes Güte und Freundlichkeit für die 
Menschen. 

2. Wo immer Menschen heute klein gemacht 
werden, wo das menschliche Leben physisch 
und geistig zerstört wird, gilt es Nein zu sagen. 
Gilt es Gott anzurufen, der der Herr des 
Lebens ist. Möge uns Gott dazu Kraft, 
Feingefühl und auch Mut geben.  

Amen. 

Можливо, ми визнаємо собі, що не маємо 
відповідей на багато питань. 
Історію не можна і не треба забувати. Однак ми 
віримо, що історія завжди має щось спільне з 
Богом. Бог несе нас. Бог страждає разом із 
нами. І Бог дає нові починання. Ми знаємо це з 
життя та історії Ісуса Христа. 
 
Люди в моїй родині через біль і страждання 
відчули і пережили милосердного Бога в Ісусі. 
Це назавжди змінило її життя. 
Це сталося через читання біблійних історій, 
через спілкування з іншими віруючими в церкві 
та через особистий досвід спілкування з Богом. 
 
Що ми можемо забрати з нашої історії і взяти 
близько до серця? 

1. Не дозволяйте ненависті, неприязні та 
агресії рости в нас. Моліть Божу доброту і 
ласку до людей. 
 

2. Скрізь, де сьогодні людей здрібнюють, 
скрізь, де людське життя знищується 
фізично і духовно, потрібно сказати «ні». 
Звернення до Бога, який є володарем 
життя. Дай Бог нам сили, чуйності, а 
також мужності.  

 
 
 
 
Амінь. 
 
 

 
 
 

 
 


