TOETUSAVALDUS
Meie, allakirjutanud, pidades silmas viimaseid arenguid rahvusvahelises poliitikas Lähis-Idas ja
eriti Iisraeli puudutavates küsimustes, avaldame järgmist:
Kristlastena ei saa me jääda ükskõikseteks kõrvaltvaatajateks selles osas, kuidas maailma avalikkus
kohtleb Iisraeli ja tema suhet Jeruusalemma. Jumal on end inimkonnale jätkuvalt ilmutanud
erinevatel viisidel, millest üks olulisemaid on Tema leping Aabrahami ja tema lastega, kellest on
saanud Iisraeli rahvas. Sellele rahvale kuuluvad Jumalaga kohtumise au Siinai kõrbes, Seaduse
andmine, jumalateenistus, prohvetid, esivanemad, tõotuste lepingud ja ka Messia tuleku tõotus,
kes pärineb ennustuste kohaselt samuti Iisraeli soost. Nimelt selle rahva - oma lepingurahva - on
Jumal määratlenud enda omand-rahvana kõigi teiste rahvaste seast. Kogu see ajalugu on
lahutamatult seotud Aabrahamile ja tema lastele tõotatud maaga, selle geograafilise asukohaga ja
piiridega. See hõlmab ühe olulisema punktina ka Jeruusalemma linna, mis on paljude kogu
maailma tulevikku puudutavate prohvetlike kuulutuste subjektiks, ning ühtlasi ka tulevase Messia
Kuningriigi pealinnaks.
Kõik need tõsiasjad on rahvusvaheliselt hästi teada, ja Iisraeli rahva hõimude ja nende riikide
ajalugu neile tõotatud maal on hästi dokumenteeritud nii ajalooliste ürikute kui arheoloogiliste
tõenditega.
See omab olulist tähtsust ka meile, kuna Piibli Uus Testament rajaneb otseselt Vanale
Testamendile ja seal üles märgitud Jumala tõotustele. Uues Testamendi Iisraeli rahva saatust
puudutav sõnum langeb täielikult ühte Vana Testamendi ettekuulutustega Iisraeli kui rahva ja riigi
taastamisest, mis ongi meie silme all toimunud. Meie kui paganarahvastest kristlased oleme
saanud osa Iisraeli pärandist usu kaudu, nagu kirjutab apostel Paulus kirjs Roomlastele 11
peatükis, kuid meiegi juur on Iisraelis, ja Jeruusalemmas. Need pühapaigad on ka meile pühad ning
ka meie ootame Messia tulekut, kes saab prohvetlike ettekuulutuste kohaselt valitsema
Jeruusalemmas.
Selles valguses on meie kui kristlaste jaoks täiesti vastuvõetamatud UNESCO poolt 2016 oktoobris
vastu võetud resolutsioonid, mis olulisel määral ignoreerivad Iisraeli sidet Jeruusalemma ja iidsete
Iisraeli muude aladega ning eitavad nende õigust pretendeerida nendele aladele. Taolised
seisukohavõtud ei puuduta mitte ainult Iisraeli ja judaistlikku religiooni, vaid ka kristlasi, sest need
kaks kuuluvad ajalooliselt lahutamatult kokku. Kristluse juured on kõigile hästi teadaolevalt
Iisraelis - algkogudus oli praktiliselt 100% etnilistest iisraellastest koosnev, samuti 12 apostlit.
Algkogudus sündis ja tegutses Jeruusalemmas, samuti toimus Kristuse kannatamine, surm ja
ülestõusmine just Jeruusalemmas.
Unesco äärmuslik avaldus on seega sügavalt solvav ja ebaõiglane ka kõigi kristlaste suhtes.
Kristlastena ei saa ega taha me oma usku kellelegi peale suruda, kuid me seisame kindlalt, püsivalt
ja avalikult nende sõnade kaitsel, mille prohvetid on kõnelenud Iisraeli suhtes. See puudutab
Jeruusalemma kuuluvust Iisraelile, Iisraeli piire jpm. Need ettekuulutused puudutavad ka meid,
nagu nad puudutavad ühtlasi kõiki rahvaid. Sel põhjusel seisame me resoluutselt igasuguste
katsete vastu kehtestada võltsitud ajaloole rajatud poliitilist diktaati, mis eelistab ebaõiglaselt vaid
ühte religiooni ja välistab valedele toetudes teiste õigused samadele paikadele.
Maailma rahvaste ja kultuuride vahel on erinevaid usulisi arusaamu ja tõlgendusi, kuid seni kuni
Jumal pole Messia läbi avalikult ja nähtavalt kõigi rahvaste ja uskude suhtes oma suveräänset
tõde kehtestanud, on kriitiliselt tähtis, et maailma tulevikku vormivate poliitikate kujundamisel
lähtutaks kõikide Iisraeli ja Jeruusalemmaga otseselt seotud religioonide õigusest vabale
ligipääsule pühadele paikadele, ega üritataks kehtestada kellegi ainudiktaati teiste arvel. Lihtne

inimlik hoolivus, headus ja väärikus, mis peaks ju olema iga usu eesmärk ja vili, austab teise
ajalugu, usku ja pühapaiku, ega ürita end teiste arvel monopoolsena kehtestada.
Me deklareerime, et oleme prohvetlike kuulutuste ja oma usu juurte alusel Iisraeliga
Jeruusalemma ja Iisraeli territooriumi küsimuses ühtsed. Meie toetus on põhimõtteline, püsiv ja
jätkuv, sest meie usk on rajatud samale vundamendile. Me usume Iisraeli Jumalat, selle Jumala
lepinguid oma rahvaga, selle Jumala prohveteid ja nende kuulutust, sama Seadust, samu tõotusi ja
ootame sama Messiat.
Õiglase rahvusvahelise poliitika aluseks Iisraeli ja Jeruusalemma küsimuses ei saa kuni Messia
ilmumiseni olla midagi muud peale kõikide uskude ühetaolise ja võrdse kohtlemise põhimõtte
sellel maal kõigile, kes tulevad rahus Jumalat otsima ja kummardama, ning selleks vaba ligipääsu
võimaldamise pühadele paikadele.

Rahu Jeruusalemmale!
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