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Läbi aegade on inimesed massiliselt liikunud Euroopasse, Euroopa piires või siit välja. Selle 
tulemusena oleme näinud sissetunge ja konflikte, eelarvamusi ja hukkamõistu, riikide piiride 
muutmist ning rikaste kultuuride segunemist. Praegune põgenikekriis on hirmutav, kuna paljud 
reeglid ja seadused on kõrvale heidetud ning rahvad üle koormatud, muutes riikide etnilist ja 
religioosset palet tagasipöördumatult. Inimeste rahustamise asemel suurendavad paljud 
poliitilised juhid kahjuks rahutust. 

Euroopa Evangeelse Alliansi liikmed on tänulikud kõikidele kristlastele, kes kogudustena, MTÜ-
dena ja partneritena on ühinenud pagulaste aitamiseks. Meie üldkogu „Tõrjutusest kaasamisse“ 
julgustab evangeelset kogukonda „võõrast“ omaks võtma, olgu ta alles Euroopasse tulnud või 
teise rahvusesse, kultuuri ja uskkonda kuuluv „võõras“, kes on aastaid meie keskel elanud. 

Me tahame armastada kõiki – armu tõttu, mida Kristus igale inimesele annab.  

Teades, et me oleme selles maailmas võõrad, ja mõistes Piibli korduvat käsku tervitada ning 
õnnistada orbu, leske ning võõrast, oleme pühendunud ka ohtlikes olukordades ning julgustame 
kõiki evangelikaale oma mugavustsoonist välja astuma: 

 

• Lubades Pühal Vaimul oma südameid ja kristlikke kombeid muuta, et saaksime 
vabaks hirmust ja eelarvamustest nende suhtes, kes meist erinevad. 

• Tundes rõõmu Kristuse ihu kultuurilisest mitmekülgsusest, kaotamata samas oma 
identiteeti, teeme koostööd teistest kultuuridest tulnud kristlastega, soovides olla 
tunnistajad ja ülistajad Jumala täielikus ligiolus. 

• Palvetades kõikide pärast, kes põgenevad sõja ja hukkamõistu eest, mõtleme eriliselt 
oma vendadele ja õdedele Kristuses. Palume kaitset ja varustatust neile, kes on endiselt 
ohus ning kannatavad puudust oma elukohtades, eriti Lähis-Idas. Palvetame oma rahvaste 
ja poliitikute eest, et oleks rahu ja ühtekuuluvustunne. Palvetame Kristuse Ihu eest, et 
Issand annaks meile tarkust ja julgust jagada välja Tema armastust. 

• Olles armu ja lootuse eeskujuks kriisis, kutsume üles kristlasi finantsiliselt toetama 
põgenikke nende päritolumaades. Kutsume oma regiooni kristlasi üles jagama Kristuse 
armastust mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes, et katta nende vajadusi, kes meie 
riikidesse tulevad. Jagame vastutust võimude, kodanikuühiskonna ning teiste 
uskkondadega. 

• Olles rahutoojad, kuid mitte pimedad eelolevate sotsiaalsete, poliitiliste ja majanduslike 
raskuste suhtes, nõuame poliitilist lahendust konfliktidele, mis põhjustavad praegust 
väljarännet. Me seisame vastu hirmule ja võitleme armupoliitika eest. 

• Olles headeks naabriteks kõikidele, aitame ka põgenikke, et nad saaksid end meie 
keskel hästi tunda. Kuna meie rahvused koosnevad juba erinevatest kultuuridest, 
rahvustest ja uskudest, pühendume koostööle teistest taustadest kristlastega, et ehitada 
üles kogukondi ning olla tunnistuseks kõikidele. 


