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Cerību mītne 
 

Ar ICEJ dāvanas palīdzību tiek paplašināta Holokaustā izdzīvojušo cilvēku mītne  
 
 
 
 

sagatavoja Teilore Innes  
      

Decembrī Starptautiskajai kristiešu 

vēstniecībai Jeruzālemē bija iespēja 

palīdzēt paplašināt mītni Haifā, kurā 

apmetušies vairāki desmiti Holokaustā 

izdzīvojušie cilvēki. Vāciešu filiāle  

atsaucās, ziedojot $25,000, lai labdarības 

organizācija “Yad  Ezer L’Haver”  

(Palīdzības rokas draugiem) varētu 

iegādāties ēkas pirmo stāvu blakus 

esošajai atpūtas mājai. Martā, kad tiks 

pabeigti renovācijas darbi, jaunajā mītnē 

varēs izmitināt vēl 26 Holokaustā 

izdzīvojušos sirmgalvjus. Tur par viņiem 

gādās un rūpēsies mājīgā, siltā ģimenes 

atmosfērā.  

 

Gandrīz trešā daļa no 250,000 Izraēlā 

dzīvojošiem Holokaustu pieredzējušiem 

ļaudīm dzīvo trūkumā, slimībās un 

vientulībā. 

 
 
 
 
ICEJ pēdējos gados savā kalpošanā ir 

likusi īpašu uzsvaru uz to, lai palīdzētu 

atvieglot šo cilvēku dzīvi, ņemot vērā, ka 

viņi iegājuši savas dzīves beidzamajos  

gados. Mēs palīdzam caur adopcijas 

programmu, īpašu atbalstu svētkos, kā 

arī investējot  tādos projektos kā Yad 

Ezer. 

 
Organizāciju Yad Ezer 2001. gadā 

nodibināja brāļi Baruhs un Šimons 

Sabagi. Šimons bija veiksmīgs uzņēmējs 

līdz brīdim, kad nopietni cieta auto 

katastrofā. Pēc atveseļošanās brāļi 

nolēma vairāk palīdzēt nabadzīgajiem 

Izraēlas iedzīvotājiem. Viņi sāka gādāt 

Holokaustā izdzīvojušiem sirmgalvjiem  

pārtiku. Lielākajai daļai no viņiem jau ir 

80 vai pat vairāk gadu. 

 
Šī labdarības organizācija piedāvā arī 

zupas virtuves, pārtikas piegādi mājās, 

patvērumu bezpajumtniekiem, psihologa 

 
 
 
 
konsultācijas, pēc-skolas nodarbību 

centrus bērniem, apmeklējumus mājās, 

segas un sildītājus veciem ļaudīm, 

stomatologa pakalpojumus un ikgadējo 

Pasā sederu – maltīti nelabvēlīgo 

ģimeņu pārstāvjiem. Bet vislielāko 

gandarījumu brāļiem sagādā veco ļaužu 

aprūpe mītnē, kurā 14 Holokaustā 

izdzīvojušie cilvēki var uzturēties bez 

maksas, kā arī saņemt ārstu, psihologu 

un sociālo darbinieku aprūpi. ICEJ 

ziedojums dos iespēju apgādāt trīs 

reizes vairāk sirmgalvju jaunajā ēkā. 

 
“Manas sirds vēlēšanās ir izrādīt godu 

šiem cilvēkiem, kas tik daudz cietuši, un 

iepriecināt viņus dzīves pēdējā posmā. 

Viņu laiks strauji rit…”, sacīja Šimons 

Sabags, pieņemot ICEJ dāvanu no 

starptautisko attiecību direktora Jurgena 

Buhlera. 

 
>> Turpinājums 2.lpp. 

 
 
 
Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzālemē • “Mieriniet, mieriniet Manu tautu ...” 



Starptautiskā (...turpinājums no 1.lpp.)  Rindā uz šo  
 

mītni jau pieteikušies apmēram 850  
 

kristiešu vēstniecība 
 

cilvēki, pārsvarā izdzīvojušie nacistu nāves  

  

Jeruzālemē  (ICEJ) 
nometnēs Polijā un Vācijā. 

 

 
 

 
 

 Yad  Ezer  nepieciešami vēl  $160,000, lai 
 

 iegādātos vēl divus ēkas stāvus un izmitinātu 
 

 50 sirmgalvjus, kuriem tas nepieciešams. 
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Tagad mēs esam drošībā 
 

ICEJ ziedo bumbu patversmes Gazas apkaimes iedzīvotājiem 

Starptautiskā kristiešu vēstniecība  
Tā ir vienīgā vieta Izraēlā, kur Holokaustā  

Jeruzālemē tika dibināta 1980.gadā, 
 

izdzīvojušie ļaudis var dzīvot bez maksas,  
 

solidarizējoties ar Izraēlu un ebreju  

saņemt medicīnisko aprūpi un pavadīt sava 
 

tautu – atbalstot viņu tiesības uz  

mūža pēdējos gadus mājīgā atmosfērā. 
 

Jeruzālemi.  

Kāds vecāks vīrs ir apņēmies ziedot   
 

 
 

Šodien kristīgā vēstniecība vada strauji $50,000 šim nolūkam. Apsver arī tu iespēju 
 

augošu kustību pasaulē un pārstāv atbalstīt šo darbu.  

tūkstošiem kristiešu, kuri mīl un  
 

 
 

rūpējas par Izraēlu, izprot ebreju  
 

atgriešanās tēvzemē bībelisko nozīmi 

VĒSTULE NO DIREKTORA 

 

mūsdienās. 
 

 
 

 
 

 
sagatavoja Teilore Innes  

 

Karš starp Izraēlu un  

Hamas teroristisko 

organizāciju Gazā beidzās 

pagājušā gada janvārī. 

Taču Amit tehniskās 

augstskolas studentiem Aškelonā nebija 

ilgi jāgaida, kad viss sākās no gala. Pēc 

dažām nedēļām gaisa raķete piezemējās 

skolas pagalmā, nodarot lielus 

zaudējumus ēkas fasādei. 

 
Taču uzbrukums bija rūgts atgādinājums 

Aškelonai un apkārtējām Izraēlas 

pilsētām, ka Hamas uztvere par „uguns 

pārtraukšanu”  ir krasi atšķirīga. 

 
“Vairums militāro analītiķu nerunā par to, 

vai būs karš, bet - kad būs karš”, sacīja 

IAS spīkers Kepts. Kori Bardašs izteica 

satraukumu Kristīgās vēstniecības 

delegācijai, kas apmeklēja Gazas 

teritoriju pagājušā mēnesī, ka Hamas ir 

izmantojis šo pamiera laiku, lai slepeni 

apbruņotos.  
Ar centrālā biroja starpniecību 

Jeruzālemē, kā arī caur filiālēm un 

pārstāvjiem vairāk nekā 80 tautās, mēs 

cenšamies izaicināt Draudzi uzņemties 

Rakstos uzlikto atbildību – atgādināt 

Izraēlai brīnišķīgos apsolījumus, kas 

tai Bībelē doti, kā arī praktiski 

palīdzēt visiem Izraēlas iedzīvotājiem. 

 
ICEJ ir nekonfesionālas ticības 

misija, kuru atbalsta brīvprātīgie 

ziedotāji no tautām. Mēs aicinām arī 

tevi pievienoties kalpošanai Izraēlai un 

ebreju tautai pasaulē! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STARPTAUTISKĀ KRISTIEŠU 

VĒSTNIECĪBA JERUZĀLEMĒ 

 

20 Rachel Imeinu Street · P.O. Box 

1192 Jerusalem · 91010, Israel 

Tel +972 2 539 97 00  
Fax +972 2 566 96 12 

icej@icej.org · www.icej.org 

 
 
Dārgie draugi, 

 
Kā jūsu Vēstniecība Jeruzālemē mēs pastāvīgi izrādam 

mīlestību Izraēlai, mierinot, atbalstot un rūpējoties par to. Mūsu 

projekti ir dinamiski, aizraujoši un dažnedažādi: no Alijas 

(atgriešanās) operācijām līdz medicīniskai aprūpei mājās, no Holokaustā izdzīvojušo ļaužu 

„adopcijai” līdz mediju cīņai par labu Izraēlai un ikgadējo Lieveņu svētku organizēšanai, kā 

arī citiem projektiem. 

 

Tas viss tiek darīts jūsu vārdā, pateicoties jūsu rūpēm un ziedojumiem. Mēs to neuztveram 

kā pašsaprotamu faktu, bet augstu novērtējam jūsu atbalstu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka 

izaicinājums uzņemties arvien vairāk aktivitāšu tikai pieaug. Vairāk kā jebkad agrāk mēs 

uzņemamies atbildību, kaut arī esam spējīgi kalpot tikai pateicoties jūsu dāsnajai 

palīdzībai. 

 

Šī žurnāla lappuses informēs jūs par mūsu aktivitātēm, sākot ar vēsti par mūsu īpašo 

dāvanu, lai paplašinātu brīnišķīgas mītnes darbu Haifā, kur izmitinājušies Holokaustā 

izdzīvojušie sirmgalvji, kā arī par mūsu ziedojumu bumbu patversmju iegādei Izraēlas 

apdzīvotajās vietās, kur iespējami raķešu uzbrukumi. 

 

Lūdzu, pievērsiet arī uzmanību, ka tiek organizēts mācītāju ceļojums uz Izraēlu šī gada 

jūlijā un ka Lieveņu svētkos šogad mūs uzrunās iemīļotais brālis Reinhards Bonke. Dievs ir 

uzticams!  

Paldies, ka esat ar mums visiem par svētību! 

Jūsu brālis Jēzū, 

 
 
 
Malkolms Hedings  
ICEJ direktors 

 
Pateicoties tam, ka uzbrukums notika 

sestdienā, cilvēki necieta, jo atradās 

mājās. Bet sprādziens notika tieši tajā 

vietā, kur IAS (Izraēlas aizsardzības 

spēki) bija ieteikuši studentiem slēpties 

raķešu uzlidojuma gadījumā. Drīz šajā 

vietā pagalmā parādījās zīme: „Šeit 

noticis liels brīnums!” 

 
Ēka tika atjaunota un šodien tās sienas 

rotā Bībeles personāžu attēli. 

 
 

Tagad viņiem ir četrreiz vairāk raķešu, 

ieskaitot tūkstošiem Irānā gatavotās 

uzlabotās gaisa raķetes ar plašāku 

darbības diapazonu un sprāgstvielu 

ietilpību kā pašu gatavotajām Kasama 

raķetēm. 

 

Viena no pirmajām ICEJ ceļojuma 

pieturvietām bija Amit augstskola 

Aškelonā. Arī pilsētas oficiālie pārstāvji 

uzsvēra pieaugošos draudus, ar kuriem 

viņiem nākas sastapties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Mums ir 20 institūcijas šeit, ieskaitot 

bērnudārzus un skolas, kurām joprojām 

nav nevienas bumbu patversmes”, sacīja 

mēra vietnieks Šlomo Kohens. “Mēs 

iesakām studentiem slēpties zem 

soliem…, bet praktiski tas neko nepalīdz, 

jo esmu redzējis, kas notiek ar soliem 

raķešu uzlidojuma laikā.” 

 
“Es gaidu uzbrukumu katru dienu, 

gandrīz katru minūti. Viņiem [Hamas] 

nav vajadzīgs iemesls… Tāda ir mana 

pieredze”, piebilda Josi Grīnfilds, 

municipālā drošības dienesta 

priekšnieks. 

 
ICEJ ziedoja Aškelonai lielu 70-tonnīgu 

pārvietojamu bumbu patversmi, kurā var 

paslēpties līdz 50 cilvēku. Tā tika dāvināta 

pilsētas skolai. 

 

Malkolms Hedings 

ICEJ direktors 
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tiek strādāts, lai sagādātu apmetnes arī  

ziemeļu virzienā līdz Aškelonai, Ašdodai. 

 
ICEJ delegācija vēroja kā ceļamkrāns 

novietoja vienu no četrām jaunajām 

 

 

 

Brīnišķīga diena 
 

 ICEJ atbalsta Zviedrijas un Dienvidāfrikas ebreju atgriešanos mājās 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aškelonā dzīvo 125,000 cilvēku un tā 

atrodas tikai 10km attālumā no Gazas.  

200 raķešu uzlidojumi tika raidīti pret to 

Izraēlas un Gazas kara laikā, un 

iedzīvotāji zina, ka arī nākamajā konfliktā 

viņu pilsēta būs galvenais mērķis. Tādēļ 

nepieciešamas vēl daudz bumbu 

patversmes, kaut arī ir solīts drīzumā 

izvietot pretraķešu aizsardzības sistēmu 

pie robežas.  

 
Gaisa pret-aizsardzības sistēma tika 

uzkonstruēta, lai pārtvertu un neitralizētu 

raķetes, taču tā ir efektīva tikai tad, ja 

reaktīvais lādiņš atrodas gaisā vismaz 

30 sekundes, lai atļautu sistēmas 

radaram noteikt atrašanās vietu, uzņemt 

kursu un pārtvert tuvojošos raķeti. Tas 

nozīmē, ka apdzīvotās vietas Gazas 

tuvumā joprojām paliks neaizsargātas. 

Un sistēma Iron Dome nevar garantēt 

apsardzību tuvākajām pilsētām. 

 
“Daži jau ir aprēķinājuši, ka nākamajā 

konfliktā no ziemeļiem un dienvidiem tiks 

palaistas vairāk nekā 300 raķetes dienā 

un nekāda sistēma nespēs tās visas 

apturēt. Taču bumbu patversmes glābs 

cilvēkus. Patversmes ir svarīgas ne tikai 

tādēļ, ka tās glābj cilvēku dzīvību, bet arī 

rada iespēju dzīvot normālu dzīvi”, 

uzsvēra Bardašs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aškelonas oficiālie pārstāvji tika 

informēti, ka pret-aizsardzības iekārtu 

nepietiek un nepieciešams vairāk bumbu 

patversmju. Tādēļ valdība gādā 

patversmes apdzīvotajās vietās, kuras 

atrodas 5km rādiusā no Gazas robežas. 

Tomēr apmetnes, kas atrodas tālāk, 

paliek neaizsargātas. 

 
Ar organizāciju palīdzību, ieskaitot  

Kristīgo vēstniecību, operācija „Dzīvības 

vairogs” pēdējos gados ir uzņēmusies 

iniciatīvu parūpēties par drošību 

neaizsargātajās apmetnēs Gazas 

perifērijā, sagādājot  60 pārvietojamās 

bumbu patversmes no Sderotas uz 

dienvidiem līdz Sinaja robežai. Pašlaik 

 
patversmēm pie bērnudārza Talmeh Yaffe, 

nelielā ciematā, kas atrodas 7km no Erez. 

Vēl divas patversmes tika nogādātas 

kopienas saieta namam un blakus 

esošajam jauniešu centram pie Mavkijim. 

Pretējā gadījumā konflikta laikā šīs 

iestādes būtu jāslēdz. 

 
Kad 18 sajūsmināti bērnudārza Talmeh 

Yaffe iemītnieki pirmo reizi iegāja 

patversmē, lai to apskatītu, kāds bērns 

pajautāja audzinātājai: “Kādēļ mums 

vajadzīga bumbu patversme?” 

 
“Jo viņi izvēlējās mūs!” atbildēja 

audzinātāja. “Tagad mēs esam drošībā!” 

Kristīgajiem viesiem šī diena sasildīja 

sirdis. 

 

“Redzot, ka bērniem ir droša vieta, kur 

aizskriet, un ka vecākiem sirdī atnāk 

miers, esam gandarīti, ka varējām 

palīdzēt sagādāt bumbu patversmes”, 

sacīja ICEJ direktors Malkolms Hedings. 

“Mēs vienkārši ticam, ka izraēliešiem ir 

tiesības šeit dzīvot mierā un drošībā.” 

 
Tu vari atbalstīt šo darbu, ziedojot  www.icej.org/ 

un norādot mērķī: kampaņai „Dzīvības vairogs”. 

 
sagatavoja Dāvids Parsons  

 

 

 

Strādājot pirmo gadu Ebreju aģentūrā 

par vadītāju, Natans Šaranskis 

piedzīvojis lielāko gada alijas 

(atgriešanās) pieaugumu 10 gadu laikā. 

2009. gadā vairāk nekā 16 000 ebreju 

pārcēlušies uz dzīvi Izraēlā. Tas ir par 17 

procentiem vairāk nekā iepriekšējā gada 

laikā.  

 
Starptautiskā kristiešu vēstniecība tika 

iedrošināta, saņemot šo ziņu. ICEJ 

turpina atbalstīt ebrejus, kuri atgriežas  

Izraēlā no visiem zemes galiem. 

Pagājušā gada rudenī Kristīgā 

vēstniecība palīdzēja izceļot vairāk nekā 

300 ebrejiem no Krievijas, atbalstot 

Sanktpēterburgas un Maskavas ebrejus 

lidojumā uz mājām. Pavisam jauns 

pavērsiens bija palīdzības sniegšana 

izceļošanā 15 Zviedrijas ebrejiem 

pagājušā gadā. Viņi bija saskārušies ar 

radikālo musulmaņu naidu  Zviedrijā. 

 

Decembra beigās Ebreju aģentūra 

organizēja ceremoniālu pasākumu viesnīcā  

Ramada Renaissance Jeruzālemē, lai 

sveiktu jaunos imigrantus. Starp olim 

(jaunatbraucējiem) bija 85 ebreji no 

Dienvidāfrikas, 75 no Francijas, un 50 no 

Apvienotās Karalistes. 

 
ICEJ izmitināja viesnīcā Dienvidāfrikas 

ieceļotājus, lai viņi varētu piedalīties 

ceremonijā un iepazīties ar alijas 

programmu: darba iespējām, valodas 

apmācības kursiem, veselības aprūpi, 

rēķinu atvēršanu bankā, un citu noderīgu  

informāciju, kas nepieciešama, lai 

atvieglinātu absorbcijas procesu. Lielākā 

daļa ieceļotāju bija noguruši  pēc garā 

ceļojuma, bet priecīgi saņemt savas 

izraēliešu identifikācijas kartes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Šī ir brīnišķīga diena. Mēs ļoti ilgi 

gaidījām šo dokumentu”, sacīja Mandi 

Hermans no Johanesburgas. “Izraēlā  

dzīvo mūsu bērni un mazbērni, un mēs 

esam izlēmuši pavadīt savus atlikušos 

gadus ar viņiem.” 

 

“Mēs nebūtu šodien šeit, ja nebūtu 

Kristīgās vēstniecības”, sacīja Sari 

Genzlers no Ebreju aģentūras. “Viņi mūs 

ļoti daudz atbalsta darbā ar olim”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagājušo divu gadu laikā arī ICEJ 

Dienvidāfrikas filiāle ir bagātīgi ziedojusi, 

lai palīdzētu ebrejiem izbraukt no savas 

valsts. Dienvidāfrikas Ebreju kopiena ir 

sarukusi un šodien tajā ir ap 75,000 

cilvēku. Šo emigrācijas lielo vilni var 

izskaidrot divējādi: ar veicinošo faktoru -  

spēcīgu Cionistu ideoloģiju un jaunām 

iespējām Izraēlā, kā arī ar piespiedu 

faktoru – ekonomisko un politisko 

attīstību, kas rada bažas par savas 

valsts nākotni. 



Dieva Valstības celšana 
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salauztā un izaicinošā pasaulē... 

Mācītāju un līderu 

konference un Izraēlas tūre 

 

 

Organizē Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzālemē 

 

 

No 2.- 9.jūlijam, 2010 
 

Cena:  $1399.00* 
 

ICEJ ielūdz kalpotājus** no visas pasaules 

piedalīties specializētā astoņu dienu tūrē un 

konferencē Izraēlā ar nosaukumu “Dieva 

Valstības celšana salauztā un izaicinošā 

pasaulē”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ICEJ Dienvidāfrikas filiāle pievienojās arī 

citu tautu kristiešiem, ziedojot un 

atbalstot ebreju izceļošanu no Baltkrievijas 

 

 

un Baltijas valstīm. Liela daļa 

Dienvidāfrikas mūsdienu ebreju senču 

kādreiz dzīvojuši šajās teritorijās. 

 

Alija no šī bijušās Padomju Savienības 

reģiona ir palielinājusies represīvā režīma 

dēļ Baltkrievijā un akūtās ekonomiskās 

krīzes dēļ Latvijā un Lietuvā. Tādējādi ICEJ 

palīdz Ebreju aģentūrai īstenot to ļaužu 

sapni, kuri izlēmuši atgriezties savā tēvu 

zemē Izraēlā. 

 

2010.gadā ICEJ plāno sponsorēt vietas 

vairāk nekā divpadsmit alijas lidmašīnās no 

dažādām vietām, ieskaitot Lielbritāniju, 

Franciju, Dienvidāfriku, Meksiku, Brazīliju, 

Argentīnu un bijušās Padomju Savienības 

teritorijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lūdzu, apsver arī tu iespēju ziedot šim mērķim, 

lai ebreju tauta varētu atgriezties savā tēvu 

zemē. 

 

Ja tu esi draudzes kalpotājs un vēlies apmeklēt šo 

konferenci, lūdzu, sazinies ar ICEJ biroja pārstāvi 

Liesl Maas: liesl.maas@icej.org 

 
*Avio biļetes cenā nav iekļautas (Maksa tikai par viesnīcu 

un konferenci: US $890.00) **Lūdzu, pievērsiet uzmanību! Tūre 

paredzēta TIKAI mācītājiem, kalpotājiem un draudžu līderiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vairāk informācijas par konferenci un reģistrēšanos var saņemt, apmeklējot: 
 

www.icej.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. David Elms Juha Ketola Susan Michael Rev. Malcolm Hedding Dr. JÜrgen BÜhler Dr. Peter Watt Rev. Allen Jackson 

 

Helēna Skibinski  
 

Nesen ICEJ sponsorēja Helēnas Skibinski lidojumu no 

Gotbergas. Helēna ir biologs pēc profesijas, viņai ir 30 

gadu, un viņa nolēma pārbraukt no Zviedrijas uz Izraēlu.  

Tagad Helēna apgūst ebreju valodu Haifā un priecājas, 

ka var dzīvot blakus māsai, kura pārcēlās uz dzīvi Izraēlā 

jau pirms 12 gadiem.  

Piedāvājam lasīt interviju ar Helēnu. 

 
“Es biju izlēmusi doties uz Izraēlu 

jau sen, bet gribēju pabeigt 

studijas Upsalas universitātē 

Zviedrijā. Es ieguvu Maģistra 

grādu bioloģijas zinātnē un vēlos 

atrast savai profesijai atbilstošu 

darbu šeit. Pagaidām esmu 

atradusi pusslodzes darbu kā 

koordinatore ES grantu sistēmā, 

un priecājos, ka varu apvienot to 

ar ebreju valodas kursiem.” 

 
“Tagad šķiet, ka pirms pieciem gadiem būtu bijis vieglāk 

iedzīvoties, jo tad es biju jaunāka. Man vienmēr ir bijis 

sapnis pārcelties uz dzīvi Izraēlā, un nu tas ir piepildījies.” 

 

“Daļēji manu lēmumu ietekmēja bažas par saspīlētajām  

attiecībām ar radikālajiem musulmaņiem Zviedrijā.  

 
 

 

Anti-semītisms ir tabū, bet arī anti-cionisms ir kustība pret 

ebrejiem. Mēs vienmēr esam tie sliktie. Ir nogurdinoši sevi 

pastāvīgi aizstāvēt. Es domāju, ka ebrejiem tur nav 

nākotnes. Tas nav tik asi izjūtams Stokholmā, bet vietās, 

kur musulmaņi apmetušies. Problēma ir tajā, ka viņi  
 

negrib integrēties.” 

 
“Notiek daudz ekstrēmas 

sacelšanās, kā piemēram, Davis 

Kausa laikā, kad Izraēla spēlēja 

pret Zviedriju Malmo. Pirmo reizi 

kreisie spēki apvienojās ar 

radikālajiem musulmaņiem. Tas 

bija ļoti biedējoši. Tā nav normāla 

situācija Zviedrijā, bet 

neskatoties uz to mums teica 

palikt klusiem. Daudzi ebreju 

jaunieši strādā par drošības 

sargiem Ebreju biedrībā. 

Iestādes tiek aprīkotas ar  
 
drošības kamerām. Neviens nenēsā kipu vai lūgšanu šalli 

uz ielas.” 

 

“Es varu apliecināt, ka Izraēlā ir labākas darba iespējas. 

Šķiet, ka uzņēmēji šeit ir radošāki un biznesa sfēra nav tik  

iesīkstējusi  kā Zviedrijā.” 
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Izraēla dodas palīgā cietušajiem Haiti 

 
w w w . i c e j . o r g 
 
 

 

Pāvila 

 
 
 

 
 

lūgšana The Jerusalem Post 
 

Christian Edition 
 

 
 

Pagājušā mēnesī kristieši pasaulē ātri 

reaģēja, atsaucoties ICEJ lūgumam 

atbalstīt Izraēlas glābēju komandu, kas 

gatavojās doties uz izpostīto Haiti salu. 

Tiklīdz ziedojumi tika savākti,  

neatliekamās palīdzības komanda  

ZAKA nekavējoties devās uz Port-au-

Prince. Glābēji steidzās palīgā, lai 

sniegtu medicīnisko aprūpi ievainotajiem 

un atbrīvotu upurus, kuri atradās zem 

tonnām gruvešu spēcīgās zemestrīces 

rezultātā. 

 
Viena no pirmajām glābēju – atbrīvotāju 

komandām, kas ieradās notikumu vietā, 

bija ZAKA vienība. Seši glābēji tika  

nogādāti uz sagruvušo universitātes 

daudzstāvu ēku, kur viņiem izdevās 

atbrīvot astoņus studentus 38 stundu   

laikā pirmajās dienās pēc zemestrīces.  

 

Komandas vadītājs Mati Goldšteins 

aprakstīja ainu smagiem vārdiem. “Visur 

gaisā jūtama kodīga ķermeņu smarža. 

Tas ir kā stāstos par Holokaustu – 

tūkstošiem ķermeņu visur… 

 
To skaits nav aptverams. Tas 

pārsniedz  saprašanu.” 

 

Nāves un haosa vidū ZAKA 

vienība neaizmirsa arī par 

Sabata lūgšanām. Stāvot uz 

sabrukušajiem namiem, ultra-

ortodoksālie vīri ietinās 

lūgšanu šallēs, un, 

pagriezušies uz Jeruzālemi, 

lūdza Dievu. Daudzi vietējie 

klusi sēdēja gruvešos un  

viņus vēroja. Kad vīri beidza 

lūgt, iedzīvotāji nāca pie viņiem un 

skūpstīja lūgšanu šalles. 

 
Arī citas Izraēlas mediķu un glābēju 

komandas, kas strādāja lielā posta vidū, 

guva uzslavu par saviem varonīgajiem 

sasniegumiem. Izraēlas aizsardzības 

spēku pirmā mobilā pulka slimnīca tika 

atzīta par vienīgo ārvalstu palīdzības 

misiju, kas ir spējīga veikt sarežģītas 

ķirurģiskas operācijas nelaimes 

gadījuma vietā. Tika ziņots, ka citas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glābšanas vienības pacientus kritiskā 

stāvoklī pārveda uz Izraēlas bāzi. 

 

Paldies visiem, kas atsaucās un dāsni 

ziedoja, palīdzot Izraēlai gūt pozitīvu 

liecību par rūpēm un līdzjūtību humānā  

posta vidū. 

 
sagatavoja Malkolms Hedings  

 
 
Iesākot vēstuli efeziešiem, 
Pāvils izceļ Trīsvienības 
darbu Dieva pestīšanas 

plānā un tad skaidro savu lūgšanu 

satura nozīmi Efezas ticīgajiem. Viņš 

lūdz, lai šo cilvēku dzīvē atnāk trīs lietas: 

 

1. Lai viņiem būtu gudrības un 

atklāsmes gars (1:15-17);   
2. Lai viņiem būtu izpratne par 

Dieva doto mantojumu (1:18); un   
3.  Lai viņi spētu aptvert, ko tas 

nozīmē – būt identificētiem ar Jēzu 

(1:19-23).  

 
Garīga atklāsme nozīmē saprast Dieva 

sirdi un Viņa mērķi mūsos. Tas šķiet pats 

par sevi saprotams, taču mana pieredze 

rāda, ka lielākajai daļai kristiešu ir 

nepieciešams atklāsmes gars. Mūsu 

garīgā dzīve ir vāja un nabadzīga tādēļ, 

ka tik liela daļu mūsu kristietības aizņem 

rūpes par to, ko var iegūt no Dieva. Uz 

sevi centrēta kristietība bieži vien nav 

nekas cits kā sevis pilnveidošanas 

shēma. 

 
 

Šīs salīdzināšanās rezultātā mēs esam  
 

izglābti no pazudušās mūžības.  Viņa  
 

nāves iemesls saskaņā  ar Rakstiem   
 

bija samierināšana (Kol.1:20). Tas tika   
 

apstiprināts dramatiskā veidā,  tempļa  
 

priekškaram pāršķeļoties no augšas  
 

uz leju, nevis no lejas uz augšu, kad Israel’s  

Jēzus nomira. 
 

past, 
 

  

present 
 

Kristiešiem arī jāsaprot Dieva spēka  
 

darbība viņos. Mums jāierauga, ka  and  

Kristū esam augšāmcelti un sēdināti 
 

future all 
 

debesīs ar Viņu. Mēs esam pacelti 
 

tālu virs valdībām un varām gaisā. under one 
 

Kādēļ Pāvilam bija tik svarīgi, lai  cover! 
 

ieņemam savu pozīciju Kristū? Jo Jēzus  

www.jpost.com/ce 

 

nomira mūsu vietā, un kad mēs to  
 

saprotam, mēs arī atzīstam, ka nekādi  

  

rakstura trūkumi vai grēki nespēj pretoties  
 

  

Viņa spēkam mūsos. Grēka vara un   
 

kontrole pār mūsu dzīvi ir tikusi salauzta. 
JERUSALEM 

 

Mēs esam atbrīvoti. Mūsu pozīcija ir   

RADIO 
 

debesīs un mums tā jāīsteno virs zemes. 
 

 
Produced by the ICEJ  

Šajā pašā vēstulē Pāvils pavēl mums  
 

 
 

Jad Vašem pateicas ICEJ par semināra  
organizēšanu kristīgajiem līderiem  
 
Janvārī Jad Vašem organizēja ceremoniālu 

pasākumu, lai pateiktos Starptautiskajai kristiešu 

vēstniecībai Jeruzālemē un īpaši tās vācu filiālei par 

finansiālo atbalstu pirmā kristīgo līderu semināra 

rīkošanā, kas notiks Starptautiskajā Holokausta 

studiju skolā šī gada aprīlī. Ceremoniju organizēja 

Jad Vašem direktors ģenerālis Natans Eitans, 

starptautisko attiecību departamenta direktors Šaja 

Bens Jehuda, Starptautiskās skolas direktors Dorits 

Novaks, kā arī „Jad Vašem kristīgo draugu” direktore Suzanna Kokkonena. ICEJ - Vācijas $50,000 dāvana  

sponsorēs ap 25 kristīgos līderus, kuri piedalīsies izglītojošos semināros nedēļas garumā šajā pavasarī un 

apmeklēs Yom Hashoah pasākumus Izraēlā. ICEJ direktors Malkolms Hedings un starptautisko attiecību 

direktors Jurgens Buhlers bija klāt brīdī, kad Jad Vašem tika piestiprināta goda plāksne, pieminot mūsu 

atbalstu. Ja tu vēlies kļūt par Jad Vašem kristīgo draugu, apmeklē mūsu mājas lapu www.icej.org/ 

 
 
Bet Pāvils māca tieši otrādi, - ka mums 

jāsaprot, kāda ir kristīgas dzīves jēga un 

ko Dievs var iegūt no mums! Viņš grib 

redzēt Savu mantojumu mūsos un tas 

nozīmē, ka Viņš vēlas redzēt Savu tēlu 

parādāmies mūsu raksturā. Par to mums 

būtu visvairāk jārūpējas. „Spēles 

nosaukums” ir Svētīšanās un Kristus 

līdzība. Mums jāsaprot, ka tas, ko Jēzus 

izdarīja pie krusta, bija Dieva dabas 

vēršanās pie cilvēkiem ar mērķi atgūt to 

caur mums. Tas ir, Jēzus nenomira pie 

krusta, lai dabūtu cilvēci laukā no elles 

uz debesīm, bet Viņš nomira, lai dabūtu 

Dievu laukā no debesīm cilvēkos. 

  
novilkt veco cilvēku un uzvilkt jauno.  YOUR NEWS  

Mums nav vajadzīgs nekas vairāk kā 
 

SOURCE FOR  

Jēzus un mums nav attaisnojumu saviem 
 

ISRAEL AND 
 

grēcīgajiem ieradumiem vai atkarībām.  

THE 
 

 
 

Vēstulē romiešiem Pāvils raksta: Grēks MIDDLE EAST 
 

  

lai vairāk nevalda pār jums! Mēs patiesi 
•  Behind the  

varam iziet no savām problēmām, ja 
 

latest news  

ticam tam. 
 

• Balanced and 
 

 direct 
 

• On air and 
 

Nav šaubu, ka arī mūsu dzīvē ir   

on-line 
 

nepieciešams saņemt atbildi uz Pāvila   

• Every week  

nozīmīgo lūgšanu. Vai jūs lūgsiet Dievu,   
 

 
 

lai tas īstenojas? The Voice  

  

 
Of Israel To 

 

The World  

 
 

 
 

 
www.frontpagejerusalem.com  
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Izraēla gatavojas nākamajam karam
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sagatavoja Dāvids Parsons  

 

Kad šī vēsts pirmo reizi 

atnāca līdz mums -  ICEJ 

ziņu  dienestam pagājušā 

gada martā, tas bija kā 

trauksmes signāls. 
Kāda kristīga medmāsa, kura strādā   

Hadaša slimnīcā Jeruzālemē, pastāstīja, 

ka lielais futbola laukums Tedi stadionā  

tiks izmantots apmācībām masu nelaimes 

gadījumu apstākļos, lai sagatavotos 

spēcīgiem ienaidnieka raķešu 

uzlidojumiem. 

 
Pagājušā gada laikā Izraēla ir veikusi 

daudz šādu apmācību, simulējot nelaimes 

gadījumus. Dažnedažādas apmācības 

valstī ir kļuvušas ierastas un vairs 

nevienam neizraisa izbrīnu. Nesen notika  

bioloģiskā teror-uzbrukuma simulācija 

pārpildītajā Tel Avivas un Gaš Dan 

reģionā, kāda pasaulē vēl nebija redzēta. 

Paaugstinātu iedzīvotāju gatavību ir 

veicinājis fakts, ka pagājušās desmitgades 

 
tīšiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem viņu 

zemē. Vispirms caur nežēlīgo pašnāvnieku 

spridzināšanas kampaņu un arī caur 

nesenajiem raķešu kariem ziemeļos ar 

Hizballah 2006.gadā, kā arī pret Hamas 

pagājušā gada ziemā Gazā. Masveida 

raķešu uzlidojumu draudi Izraēlas pilsētām 

pieaug. Neierastā veidā valsts gatavo 

savus iedzīvotājus nākamajam konfliktam. 

 
Kara situāciju simulācijas ir vērstas uz 

to, lai paplašinātu un uzlabotu sadarbību 

starp vairākām valdības un privātajām 

neatliekamās palīdzības aģentūrām, kā 

arī, lai sagatavotos potenciālo draudu 

neparedzamībai, ātri reaģējot gan uz 

kodolieroču, gan uz bioloģiskajiem un 

ķīmiskajiem uzbrukumiem. 

 
Izraēlas aizsardzības spēku pārstāvis 

Joavs Galants brīdināja, ka gadu ieilgušais 

klusums dienvidos var drīz beigties. 

Hamas šo laiku ir izmantojuši, lai atjaunotu 

savus arsenālus un slepus ievestu 

plašāka darbības diapazona raķetes

 

lai uzlabotu savas pašu gatavotās raķetes. 

 
Ziemeļos Hizballah ir atjaunojis savus 

ieroču krājumus, saņemot no Irānas un 

tās sabiedrotās Sīrijas vairāk nekā 

40,000 raķešu. Tas ir trīs reizes vairāk 

nekā viņiem bija Otrajā Libānas karā. 

Abas kaujas vienības tagad sludina, ka 

viņu raķetes spēj aizsniegt Tel Avivu. 

 
Sīrijas prezidents Bašars Asads ir 

zvērējis pievienoties Hizballah nākamajā 

karā ar saviem milzīgajiem raķešu 

arsenāliem un nāvējošās gāzes 

krājumiem.  

 
Lai gan neviens nevar paredzēt precīzi, 

vai konflikts atjaunosies 2010.gadā, 

Irānas kodolieroču draudi dara mūs  

modrus. Atbildīgie par Izraēlas drošību 

mēģina izkalkulēt, kā centieni atturēt 

Teherānu no atombumbas ieviešanas, 

izvērsīsies šogad. Izraēlas  līderi 

uztraucas, ka jo tuvāk Irāna būs, lai 

iegūtu kodol-statusu, jo vairāk tā izvērsīs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aizsargspēku pirmā līnija 
 
laikā Izraēla ir sadūrusies ar ienaidnieku 

 
caur pazemes tuneļiem no Sinaja, kā arī 

 
 
diversijas reģionā, lai nosargātu savu 

kodolprogrammu. Tādēļ Izraēlas 

gatavošanās raķešu uzlidojumiem 

lielākajās pilsētās noris pilnā sparā. 

Izraēlas pretraķešu aizsardzības 

sistēmas, uz kurām cilvēki paļaujas, jau 

ir tikušas izmēģinātas. Tās ir Arrow un  

jaunā Iron Dome sistēma, kas spēj 

neitralizēt mazāka diapazona raķetes. 

 
Šķiet, ka Izraēlai vienmēr ir izdevies 

veiksmīgi izkļūt no konfliktiem, taču 

tagad, jauns un plašāks raķešu karš 

paver iespēju, ka varētu ciest arī 

civiliedzīvotāji. Šie draudi tiek uztverti  

nopietni, ņemot vērā, ka divreiz pagājušo 

trīs gadu laikā izraēlieši ir pamodušies 

un atradušies kara situācijā. 
 

 
sagatavoja Dāvids Parsons  

 

Līča kara laikā 1991.gadā 39 Irākas 

raķetes tika raidītas pret Izraēlu. Tas krasi 

izmainīja veidu kā valsts sāka gatavoties 

nākotnes kariem. Izraēlas aizsardzības 

spēki ir attīstījuši vienību, kas uzrauga 

civiliedzīvotāju gatavību konflikta situācijā. 

 

ICE ICEJ biroja pārstāvis Dorons Šneiders 

strādā par oficieri šajā vienībā un piedalās  

apmācību procesā, kas sagatavo iedzīvotājus 

krīzes situācijai kara apstākļos.  

 

      
Šāda vingrināšanās, kā rīkoties 

neparedzētās situācijās, ir uzņēmusi 

strauju gaitu valstī pēdējā gada laikā. 

 
“Parasti šādas apmācības notika ik pēc 

diviem gadiem. Taču pēdējā laikā tās 

notiek divas vai trīs reizes gadā”, sacīja  

Šneiders. “Agrāk man paziņoja iepriekš 

mācību laiku un datumu, bet tagad es 

saņemu ziņu stundas laikā. Man jāpamet 

viss it kā situācija risinātos pa īstam.” 

 
Šneiders ir atbildīgs par vienību 

Jeruzālemes teritorijā. Speciālos  

aizsargtērpos vienībai ātri jādodas uz 

notikumu vietu, kur ir raķešu uzbrukums, 

lai noteiktu, vai uzlidojumā tiek izmantoti 

parastie vai ķīmiskie un bioloģiskie 

ieroči. “Mana komanda dodas uz vietu, 

kur raidīta raķete un vispirms pārbauda  

draudu bīstamību, lai mēs varētu dot 

tālākos norādījumus par to, kā pasargāt 

iedzīvotājus…  

 
Tā ir aizsarg-spēku pirmā līnija.” 

 

Dorona auto - džips ir aprīkots ar 

modernu noteikšanas ierīci, kas 

pārbauda, vai gaisā nav ķīmiskie lādiņi. 

Laptop datori palīdz noteikt virzienu uz 

ietekmes zonu. Instrukcijas un pārbaužu 

rezultāti ar bezvadu interneta palīdzību 

tiek izsūtīti valdības institūcijām. Tiek 

noteikts vēja virziens, ziņojumi par 

teritorijas norobežošanu, vai par to, ka 

viss kārtībā. 

 
Šneiders atzīst, ka darbs ir ļoti nopietns. 

“Viennozīmīgi, mums ir teikts, ka 

nākamajos karos pret mums tiks 

izmantoti ķīmiskie ieroči.” 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “Jeruzāleme – „slava virs zemes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malcolm Hedding Alen Jackson JÜrgen Bühler Reinhard Bonnke 
 

Susan Michael David Elms Mosy Mudugba 
 

 
 
 

 
   23. – 29. septembris 
       Lieveņu svētki 

 Jeruzālemē 
 
23.09. Svētku atklāšana pl.19:30 
  
24.09. Rīta sesija pl.9:00-13.00  

Vakara pasākumi Jeruzālemē pl.19:30 

 

25.09. Svētku vakars pl.19:30 
  
26.09. Rīta sesija pl.9:00-13.00  

Svētku vakars pl.19:30 

  
27.09. Rīta sesija pl.9:00-13.00 

Svētku vakars/Vakarēdiens pl.19:30 
 

28.09. Rīta sesija pl.9:00-13.00  
Svētki/Izraēliešu vakars pl.19:30 

 

29.09. Rīta sesija ar Reinhardu Bonki pl.9:00-10.30 
Noslēguma vakars pie Sāls jūras Ein Gedi  
ar Reinharda Bonkes piedalīšanos pl.18:30 

Dalības maksa $270 

Raksti: feastreg@icej.org 

Tel +972 2 539 9700 Fax +972 2 566 9612; PO Box 1192 Jerusalem, Israel 91010 

                                                                                     Reģistrējies www.icej.org 
 

 

 


