TEMPELBERGET OCH JERUSALEM – VÄRLDSSAMFUNDETS SISTA STÖTESTEN?
Tre gånger i år har FN:s världsarvsorganisation UNESCO röstat igenom en resolution angående
Tempelbergets status som lämnats in av sju arabiska nationer, Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko,
Oman, Qatar och Sudan. Där nämns inte de judiska namnen på Tempelberget och Västra muren,
bara de arabiska Al-Aqsa Mosque och Haram al-Sharif. Israel fördöms som ”ockupationsmakt” och
deras aktioner i östra Jerusalem.
När resolutionen lades fram första gången i april antog Unesco uttalanden som fördömer Israel som
”ockupationsmakt” och deras aktioner i östra Jerusalem. Röstresultatet var 24 röster för, 6 mot och
26 nedlagda. Då röstade Sverige för. Den 12 oktober, på Israels heligaste dag Yom Kippur, antogs
resolutionen för andra gången av Unescos styrelse men då lade Sverige ned sin röst. Två veckor
senare röstade Världsarvskommittén (bestående av 21 medlemsländer, dock inte Sverige) för
densamma med 10 röster, 2 mot och 8 nedlagda.
Jerusalem Post skriver: ”I april i år antog Unescos verkställande styrelse just en sådan resolution.
Då röstade Sverige för skrivningen, vilket regeringen fick omfattande kritik för. I juli skulle en
annan resolution som gällde Jerusalem gå till omröstning, men terrordådet i Nice och senare
kuppförsöket i Turkiet kom emellan. Vad som lagts till i texten sedan juli är en passus där man
noterar att Jerusalems Gamla stad och murar vördas av både judar, muslimer och kristna.”
Men förslaget "fördömer kraftfullt tilltagande israelisk aggression och olagliga åtgärder mot Waqfdepartementet och dess personal, (Waqf är den muslimska religiösa myndighet som styr platsen)
och mot friheten att tillbe och muslimernas tillgång till sin heliga plats, Al-Aqsa Mosque/Al-Haram
Al Sharif, och ber Israel, den ockuperande makten, att respektera historiskt status quo och att
omedelbart upphöra med dessa åtgärder".
Är det som nu händer, genom agerandet i ett av världssamfundets viktiga organ, ett uttryck för det
Sakarja profeterade angående Jerusalem och världens nationer: ”Se, jag skall göra Jerusalem till en
berusningens kalk för alla folk runt omkring. /..../ Det skall ske på den dagen att jag skall göra
Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som llyfter den skallgöra sig ila på den. Och
alla jordens folk skall församla sig mot henne.” (Sak. 12:2,3).
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kritiserade resolutionen efter att den antagits och sa:
”Absurditetens teater fortsätter i Unesco. I dag antog Unesco sitt andra beslut i år där man
förnekar det judiska folkets koppling till Tempelberget, vår heligast plats sedan mer än 3 000 år
tillbaka.”
Rabbi Abraham Cooper, en av ledarna i Simon Wiesenthal Center i Los Angeles, uttalade sig
samma dag för The Algemeiner from Jerusalem och sa: ”Detta var ett fullständigt anfall på Judisk
historia och det judiska folkets rättigheter. … Jag tror att detta är en sådan situation när alla
judiska grupper måste förena sig med staten Israel för att försäkra att sanningen kommer fram.
Texten i resolutionen nämner inte Tempelberget en enda gång utan använder bara de arabiska
namnen. … Goda nyheter var att inget europeiskt land röstade för resolutionen.”
Den israeliske oppositionsledaren Isaac Herzog sa: ”Vem som helst som vill omskriva historien,
förvränga fakta, och fullständigt hitta på fantasin att Västra muren och Tempelberget inte har
någon koppling till det judiska folket, uttalar en fruktansvärd lögn som endast tjänar till att öka på
hatet. … Jag uppmanar UNESCO att dra tillbaka denna bisarra resolution och att engagera sig i
att beskydda, inte förvränga mänsklighetens historia.”
Och Jerusalems borgmästare, Nir Barkat, gjorde följande uttalande: ”Jag blev bestört att höra om
UNESCO´s omröstning idag som förnekar tusentals år av judisk koppling till den Västra muren i
Jerusalem. Skulle UNESCO rösta om att förneka en kristen koppling till Vatikanen? Eller en
muslimsk koppling till Mecca?”
I ett pressmeddelande uttalar sig FN:s speciella sändebud för Världsrådet för Oberoende Kristna
Kyrkor och president i Att uttala rättvisa i Nationerna, Laurie Cardoza-Moore: ”Denna resolution
är värre än förnekelsen av Förintelsen, då den ifrågasätter själva existensen av det judiska folket.
UNESCO har övertagits av historierevisionister och antisemiter vilkas uppenbara hat mot judar är

så starkt att de vägrar erkänna fakta och sanningen som ligger framför dem. Att vägra att erkänna
det judiska folkets historiska och bibliska koppling till Tempelberget har UNESCO förnekat själva
grunden för vår judiskt-kristna tro. Detta är en kränkning för miljoner judar och kristna och måste
därför blockeras.”
Allt sedan den palestinska myndigheten blev medlem i Unesco 2011 (Sverige röstade då nej) har
detta organ alltmer blivit ett redskap för en antisemitisk kampanj i syfte att utplåna Israel från
världskartan. Under samma tid har palestinierna ändrat sin taktik genom att frångå krigshandlingar
och undvika terroraktioner och i stället verka på olika sätt genom FN för att nå sitt syfte att etablera
en palestinsk stat på den bibliska mark som heter Israel. Med dessa resolutioner vill man (läs
arabiska nationer) försöka ”bevisa” att det judiska folket inte har någon legal rätt till vare sig
Tempelberget eller Västra muren. Att ett sådant absurt ställningstagande kan röstas fram i ett FNorgan är helt obegripligt. Det är fullständigt historielöst. Att ett sådant absurt ställningstagande kan
röstas fram i ett FN-organ är obegripligt.
Resolutionen är ett ivrigt försök att ”bevisa” att det judiska folket inte har någon historisk rätt till
vare sig Tempelberget eller Västra muren. Ett fullständigt historielöst försök som visar hur förvirrad
situationen är i Mellanösternkonflikten. Detta måste väl även Israelkritiker, såsom Göran
Rosenberg, Anna Karin Hammar och Jan Guillou erkänna. Vad kan vi förvänta oss att Unescos
nästa omröstning kommer att handla om? Detta visar väl hur förvirrad vår värld har blivit!
Sveriges agerande i denna omröstning är logiskt med tanke på den nuvarande regeringens märkliga
beslut att erkänna en palestinsk stat, och utrikesminister Wallströms kontroversiella uttalanden om
Israel, men ack så bedrägligt. Det är att indirekt främja antisemitism. Är det den bilden av Sverige
som regeringen vill ge omvärlden? Det allvarliga är att Sverige tillhör de länder som tycks vilja
utnyttja en FN-organisation till att driva igenom sin Mellanösternpolitik. Hur ska man annars förstå
deras agerande? Då den första Unesco-resolutionen lades fram i april i år, angående Tempelbergets
status, röstade Sverige för att ge den religiösa muslimska myndigheten Waqf suveränitet. I den
senaste omröstningen (12/10) lade man däremot ned sin röst. Vågade inte Sverige står för sin politik
vid denna omröstning? Genom att lägga ned sin röst accepterar man att ett FN-organ utnyttjas för
manipulation med sanningen. Historiska fakta talar ju utan tvekan till Israels fördel angående
Jerusalem som en judisk stad och Tempelbergets status. (1 Krön. 21:18f.; 2 Krön. 3:1f.). Mot denna
bakgrund firades FN-dagen den 24 oktober i en allvarlig moralisk kris för världsorganisationen, och
Sverige har med sitt röstningsförfarande bidragit till att försvaga förtroendet för FN.
Hur kan Unesco komma till slutsatsen i en omröstning att det saknas både judisk eller kristen
koppling till Jerusalem och Tempelberget? Resolutionen faller platt i ljuset av uppgiften den 26
oktober från National Campus for the Archaeology in Jersualem, (samma dag som
Världsarvskommittén röstade!) som visar upp ett 2 700 år gammalt papyrusfragment, från tiden för
det första Templet omkring år 740 f.Kr., som innehåller det tidigast kända utombibliska fyndet där
Jerusalem näms med hebreisk text. Skriften är överraskande tydlig och där står: ”FRÅN KUNGENS
TJÄNARINNA, /sänt/ FRÅN NAARA, KRUS MED VIN, TILL JERUSALEM”. (Josua 17:7). Detta
hebreiska papyrusfragment bevisar att Jerusalem var en judisk stad 1 300 år innan Mohammed,
Islams grundare, var född. Dessutom visar det på en blomstrande vinproduktion i gamla Israel som
också var en viktig del i Tempeltjänsten. Vin har ju alltid varit och är en förbjuden vara inom Islam.
Alltså faller det på sin orimlighet att Jerusalem någonsin skulle ha varit under muslimskt styre.
I detta sammanhang kan det vara på sin plats att citera två skriftlärda män. Professorn vid
Arieluniversitetet i Samarien, israelen Nissim Dana, skriver i sin bok ”Vem tillhör landet? Ny insikt
i Koranen”, att landet Israel nämns åtta gånger i Koranen utan att det knyts till varken araber eller
muslimer. Och shejk Ahamad Adwan, muslimsk skriftlärd i Jordanien, skriver på sin Facebooksida,
”Till dem som förvränger Koranen säger jag: Var har ni fått namnet Palestina ifrån, era lögnare,
när Allah redan har kallat ”Det heliga landet” och gett det till Israels barn intill domens dag. Det

finns inget like till ”Palestina i Koranen.” (Världen idag 19/2 2014).
Rabbi Hillel Weiss, talesperson för Sanhedrin (ett religiöst råd med 71 rabbiner i Jerusalem), säger
till Breaking Israel News att Tempelberget är centrum för världsfreden, och varje åverkan på den
platsen, och även varje lögn som uttalas om den, tjänar bara till att skada denna fred. Weiss
konstaterar att, ”Muslimerna har förändrat Tempelberget till en plats av våld och lögner, en
stridsplats där Islam etablerar exklusiv dominans över andra nationer.” Vidare säger han:”Genom
att tillåta muslimerna att ha exklusiv tillgång till bön på Tempelberget har världssamfundet valt
krigets och terrorns ´präster´. Man måste tillåta Judarna, de som älskar fred, att vara de präster
som representerar nationerna på Tempelberget”.
Rabbi Weiss bekräftar Sanhedrins ståndpunkt som är: ”Templet var menat att vara en plats där alla
nationer tillsammans i en fredlig anda skulle tjäna Gud. Genom att ge möjlighet till muslimer att
vända denna idé till det motsatta, motarbetar UNESCO sitt eget uppdrag att förena nationerna.” Om
Weiss har rätt så motarbetar Sverige, som tar säte i FN:s säkerhetsråd vid årsskiftet, sitt syfte att
vara förkämpe för fred i världen.
Israel, judafolket, är inte vilket folk som helst. Enigt Bibeln är det Guds utvalda egendomsfolk för
tid och evighet. (2 Mos. 19:5,6). Och Gud kallar dem sin ögonsten. (Sak. 2:8). Ögat är det mest
känsliga organet i kroppen. Där finns fler känselceller än i övriga kroppen tillsammans. Det betyder
att om/när man våldför sig på Israel är det som att våldföra sig på Gud själv.
Nu, om aldrig förr, bör Sveriges kristna ledare, på Bibelns och historiens grund, uttala sitt stöd, dels
för Jerusalem som Israels odelade huvudstad och dels för Tempelberget som det judiska folkets
heligaste plats där även judars och kristnas rättigheter är självklara. Våra folkvalda företrädare och
andliga ledare ska väl hålla sig till sanningen!
Claes-Göran Bergstrand. Den 3 november 2016.

