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„ICEJ Latvija” pārskats par 2012. gada pēdējo ceturksni 

 

Šī gada rudenī „ICEJ Latvija” piedalījās Bībeles svētkos Vērmanes dārzā, piedāvājot apmeklētājiem Izraēlas 

Tūrisma ministrijas materiālus „Bībeles vietas kristiešu tūristiem” un citus. Bībeles svētkos dāvinājām ceļvedi pa 

Bībeles zemi, aicinot izstaigāt Bībeles vietu takas un izdzīvot Bībeli katram personīgi. Kā arī dāvinājām 

interesentiem Bībeles zemes karti. Pateicamies Izraēlas vēstniecībai par materiāliem un dāvanām! Tika 

demonstrēts Izraēlas Tūrisma ministrijas reklāmas materiāls - DVD „Apmeklē Izraēlu! Tu nepaliksi vienaldzīgs!” 

(„Visit Israel. You’ll never be the same”! www.goisrael.com/). Atsaucība bija liela, vairākums telts apmeklētāju 

sacīja, ka viņu sapnis ir aizbraukt uz Izraēlu. Pastāstījām arī par unikālo iespēju kristiešiem ne vien apceļot Svēto 

Zemi, bet arī lūgt uz Jeruzalemes Vecpilsētas mūriem un demonstrēt solidaritāti ar tās iedzīvotājiem, apmeklējot 

ikgadējos ICEJ svētkus Jeruzalemē, kas ir gada lielākais tūrisma pasākums Izraēlā (vairāk informācijas  

http://int.icej.org/feast-tabernacles-2013/). 

 
„ICEJ Latvija” telts Vērmanes dārzā 

 

 

http://www.goisrael.com/
http://int.icej.org/feast-tabernacles-2013/
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Šī gada oktobrī „ICEJ Latvija” vadītājai I.Saulītei bija gods piedalīties piemiņas ceremonijā Holokausta varoņu un 

upuru memoriālajā kompleksā „Jad Vašem” Jeruzalemē.  

 

 
Piemiņas brīdis „Jad Vašem” memoriālā Jeruzalemē 

 

Latvijas kristiešu vārdā tika nolikts vainags līdz ar 70 citu ICEJ filiāļu vadītājiem un pārstāvjiem. 
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Tautu parādē 2012 Latviju ar valsts karogu pārstāvēja Ginta Dārziņa, kura pirms 20 gadiem aizsāka 

sadarbību ar Starptautisko kristiešu vēstniecību Jeruzalemē, koncertējot ar kamerkori „AVE SOL” ICEJ 

svētkos 1992. gadā. Pasākumā piedalījās ap 5000 kristiešu no vairāk nekā 70 tautām pasaulē. 

 

 
Ginta Dārziņa ar Latvijas karogu 

 

2012. gada svētku spilgtākos brīžus skatieties: http://vimeo.com/51683232 

Gājienā Jeruzalemes ielās ik gadu dodas ap 7000 kristiešu – dažādu valstu delegācijas ar lozungiem: 

„Izraēla, tu neesi viena!”, „Mēs esam ar Izraēlu”, „Somijas kristieši mīl Izraēlu!” un citiem. Šim 

krāšņajam atbalsta pasākumam katru gadu pievienojas arī tūkstošiem vietējo Izraēlas iedzīvotāju. 

 

  
 

http://vimeo.com/51683232
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Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu izteica pateicību kristiešiem par nebeidzamo atbalstu, ik gadu 

apmeklējot ICEJ svētkus Jeruzalemē, un par stingro nostāju, nesot patiesību par Bībeles zemi savās tautās. 

Izraēlas premjera sveicienu svētku dalībniekiem varat noskatīties:   http://vimeo.com/52325547 

 

10. oktobrī Rīgā notika pasākums zviedru izcelsmes diplomāta Raula Vallenberga piemiņai, kurš Otrā 

pasaules kara laikā izglāba tūkstošiem ebreju Budapeštā. Konferenci organizēja Zviedrijas vēstniecība sadarbībā 

ar Izraēlas un Ungārijas vēstniecību. „ICEJ Latvija” piedalījās konferencē, prezentējot jaunu projektu, kas top 

sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību un Holokausta varoņu un upuru memoriālo kompleksu „Jad Vašem” 

Jeruzalemē. Tika stāstīts par ceļojošās izstādes izveidi latviešu valodā „Vairāk nekā bērnu spēles.”  

 

 

   
                           Ilze Saulīte par Izstādi  

http://vimeo.com/52325547
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Vairāk nekā bērnu spēles 

Bērni Holokaustā: radošā dzīve un rotaļas 

 
 

Izstādi paredzēts izvietot Latvijas skolās, kā arī piedāvāt interesentiem un sponsoriem. Izstāde tiks nodota „ICEJ 

Latvija” uzraudzībā uz neierobežotu laiku. Esat laipni lūgti atbalstīt izstādes izmantošanu un cirkulāciju Latvijā! 

Lūdzam interesēties pa e-pastu:   lv.icej.org@hotmail.com/. 

 

Konferencē uzstājās vēstures profesore no Izraēlas Dina Porat, kā arī bijušais Rīgas geto ieslodzītais, muzeja 

„Ebreji Latvijā” dibinātājs, vēstures profesors un Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas Vēsturnieku komisijas 

loceklis  Marģers Vestermanis. Viņš savā uzrunā atklāja, ka liela daļa glābēju, kuri riskēja ar dzīvību, slēpjot 

ebrejus kara laikā Latvijā, bija kristīgi cilvēki. 

 

   
  Dr. hist. h. c. Marģers Vestermanis, Latvija            Prof. Dina Porat, Izraēla 

mailto:lv.icej.org@hotmail.com
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Uzņēmējs Māris Gailis pastāstīja par Latvijas „Vallenbergu” – glābēju Žani Lipki un viņa ģimeni,  

kā arī par Lipkes memoriāla būvniecību. 

 

  
Māris Gailis par Johannu un Žani Lipkēm 

 
 

Noslēgumā konferences dalībnieki apmeklēja jaunatvērto Žaņa Lipkes memoriālu Ķīpsalā,  

Mazajā Balasta dambī 8    (www.lipke.lv/). 

 

 

  

 

Konferencē piedalījās ārvalstu diplomāti, vēstnieki, Latvijas valdības pārstāvji, uzņēmēji, vēsturnieki, 

izglītības darbinieki, kristīgo organizāciju līderi, Ebreju kopienas pārstāvji, kā arī Holokaustā Latvijā 

izdzīvojušie ļaudis. 

 

http://www.lipke.lv/
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Vallenberga 100 gadu piemiņas pasākuma dalībnieki dāvanā saņēma grāmatu latviešu valodā par Raula 

Vallenberga dzīvi „Holokausta sarkanā neļķe” un iedvesmojošu materiālu „Viens cilvēks var mainīt pasauli” 

(„One man can make a difference”). 

 

„ICEJ Latvija” pateicas Izraēlas vēstniecībai Latvijā par atsaucību un atbalstu „Jad Vašem” izstādes projekta 

īstenošanā, kā arī par iespēju piedalīties Izraēlas vēstniecības rīkotajos kultūras pasākumos 2012. gadā! 

 

Šī gada decembrī Hanukas sveču gaismā tika prezentēta Izraēlas vēstniecības Latvijā jaunā mājas lapa, 

kuru apmeklējot, ikviens var gūt plašu ieskatu valstu sadarbībā kultūras, politikas, ekonomikas attīstības un citās 

jomās. Viesi tika iepriecināti ar gaumīgām un lietderīgām dāvanām – USB ar Izraēlas Valsts ģerboni no USB 

dzimtenes - Izraēlas. Lūdzu, apmeklējiet Izraēlas vēstniecības jauno mājas lapu –  

 

http://embassies.gov.il/riga 
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PATEICĪBA SADARBĪBAS PARTNERIEM 

 

 

Pateicoties ārvalstu kristiešu ziedojumiem un sadarbībai ar Izraēlas Ebreju aģentūru Rīgā, „ICEJ Latvija” šajā gadā 

ir spējusi atbalstīt repatriācijas darbu Baltijas valstīs, daļēji finansējot transportu cilvēkiem, kuri pārceļas uz dzīvi 

Izraēlā. 

Starptautiskās kristiešu vēstniecības Jeruzalemē vārdā vēlos pateikties uzņēmējam Andrim Malceniekam, kurš 

vairākkārt ir finansiāli atbalstījis mūsu pasākumus, materiālu izdošanu, kā arī regulāri iepriecina Holokaustā 

izdzīvojušos ļaudis ar dāvanām - medu. 

Jūsu ziedojumi ir kā kājas un rokas lūgšanām, - tie ļauj mums praktiski palīdzēt sirmgalvjiem, kuri nereti ir 

vientuļi un cīnās ar veselības problēmām. Es ticu, ka katrs apciemojums mājās, slimnīcā vai palīdzība ar 

transportu un citos veidos, ir mīlestības apliecinājums ebreju sirmgalvjiem, kuri mūsu zemē piedzīvojuši 

neiedomājamas šausmas.  

Pateicos draudzei „Dieva mājas”, A. Malcenieka kungam un M. Knoll ģimenei par ziedojumiem, kas palīdzēja 

sarīkot neaizmirstamu pasākumu Pasā svētku ieskaņai šī gada aprīlī! Pasākumā ar mūziku viesus iepriecināja 

starptautiski atzīts vijolnieks Sergejs Popovs, sanākušos Pesah svētkos sveica Izraēlas vēstniece Hagita Ben-

Jakova, ar uzrunu Holokaustā izdzīvojušos ļaudis iedrošināja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps 

Jānis Vanags un Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps - metropolīts Zbigņevs Stankevičs. 

Paldies Ķekavas vasarsvētku draudzei „Dzīvības ceļš” par saziedotiem līdzekļiem un ieguldīto darbu, organizējot 

kristīgo konfesiju un organizāciju vadītāju konferenci šī gada 9. jūlijā, - tikšanos ar viesiem no Vācijas, DVD 

„Veidosim nākotni, izvērtējot pagātni” un bukleta „Kur ir Jūdu Ķēniņš?” prezentāciju! Paldies par telti un atbalstu 

Bībeles svētkos! 

Pateicos uzņēmējiem Dzintrai un Armandam Ābelīšiem par atsaucību, organizējot un sponsorējot kristīgo līderu 

tikšanos ar Knesseta vicespīkeri Lia Šemtov un delegāciju šī gada 9. decembrī! 

Paldies Ilze Kalniņai un Gintam Lūsim-Grīnbergam par vēsturisku brīžu iemūžināšanu fotogrāfijās!  

Paldies Aivaram Islandietim par „ICEJ Latvija” rakstu izvietošanu www.Christinfo.lv/ ! 

Kā arī pateicība visiem sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs! Lai Dievs svētī mūsu kopīgo darbu un vada 

ikvienu Savos ceļos 2013. gadā! 

 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk, 

Cieņā - Ilze Saulīte 

 

Decembris 2012 

http://www.christinfo.lv/

