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Tilts pāri paaudzēm 
sagatavoja Teilore Innes 
  

Pagājušo divu gadu laikā ICEJ ir 

pastiprinājusi savus centienus atbalstīt 

vecos ļaudis Izraēlā, kuri piedzīvojuši 

Holokausta šausmas. Daudzi no viņiem 

dzīvo trūkumā un cieš no dažādām 

slimībām. ICEJ Palīdzības dienests 

sadarbojas ar vietējo labdarības 

organizāciju L’Haim, kuras programma ļauj 

kristiešiem “adoptēt” izdzīvojušos ļaudis, 

kas joprojām cīnās ar savām atmiņām.  

Caur šo programmu arī jūsu ģimenei, 

draudzei vai lūgšanu grupai ir iespēja 

sponsorēt regulārus mājas apmeklējumus 

šo cilvēku namos. Izraēlas augstskolu 

studenti labprāt uzņemas rūpes un 

apciemo Holokaustā izdzīvojušos ļaudis. 

Jūs varat palīdzēt mums sagādāt viņiem 

pārtiku, apmaksāt tekošos rēķinus, palīdzēt 

veikt mājas remontu. 

Pagājušā gadā ICEJ jauniešu 

departaments “Grafted” nolēma atbalstīt 

vienu no šiem veciem cilvēkiem. Nesen 

“Grafted” pārstāve Tirza Kemperte 

 
pievienojās ICEJ Palīdzības dienestam 

vizītē mājās pie sava “adoptētā”, lai 

redzētu, kā viņam klājas. Satikšanās bija 

iespaidīga visiem.  

Romāns Gorbans ar savu kundzi Feniju 

dzīvo Kirjat Šmone, netālu no Izraēlas 

ziemeļu robežas. Viņš atceļoja uz Izraēlu 

no Ukrainas 1998.gadā kopā ar savu māti 

Tatjanu, kurai šobrīd ir 90 gadu. Šodien 

viņi ir vienīgā ģimene Izraēlā, kurā starp 

izdzīvojušiem Holokaustā ir gan māte, gan 

dēls. 

Tatjana patlaban atrodas slimnīcā, viņai ir 

diagnosticēts vēzis. Romāns regulāri 

apciemo mammu Haifā. Tatjanas veselība 

pasliktinās, viņa ir piedzīvojusi badu, 

strādājusi smagu darbu. Turklāt, tāpat kā 

daudzi Ukrainas ebreji, Tatjana joprojām 

cieš no piedzīvoto šausmu atmiņām, par 

kuru liecinieci viņa kļuva nacistu okupācijas 

laikā gandrīz pirms setiņiem gadu 

desmitiem. 

Romānam un viņa mammai brīnumainā 

kārtā bija izdevies izbēgt no ebreju geto 

 
Vinnitsā Ukrainā. Dzīve geto bija 
nepanesama: pārblīvētas telpas, bads un 
slimības. Tūkstošiem cilvēku mira bada 
nāvē. 
Kādu dienu rumāņu karavīri, kuri bieži 

izpildīja nacistu rīkojumus, sāka apšaudīt 

ēku, pie kuras ieejas atradās Tatjana ar 

savu trīspadsmit mēnešu veco meitiņu 

rokās. Meitiņu nogalināja, Tatjana zaudēja 

pirkstu un viņai tika ievainots plecs. Līdz 

šai dienai viņa izjūt sāpes vietā, kur trāpīja 

lode. Tas, savukārt, pastāvīgi atgādina 

viņai par meitiņas nāvi. 

Romānu toreiz paslēpa vectēvs, tā 

izglābjot viņam dzīvību. Vēlāk vectēvam 

izdevās piekukuļot karavīru, kurš atļāva 

viņa ģimenei izbēgt no geto. 

Klausoties Romāna stāstā, Tirzai un ICEJ 

pārstāvjiem acīs riesās asaras. “Mēs tik ļoti 

pateicamies, ka jūs izstāstījāt mums, ko 

esat piedzīvojuši”, Tirza sacīja. “Mēs 

patiesi vēlamies zināt, kas notika ar ebreju 

tautu Holokausta laikā”. 

>> Turpinājums 4.lpp. 

 
 

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



Starptautiskā 

VĒSTULE NO DIREKTORA 
 

kristiešu vēstniecība  

 
 

Jeruzālemē  (ICEJ)  
 

 Dārgie draugi! 
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Mītne Holokaustā izdzīvojušajiem cilvēkiem 
 
 
 

 
Starptautiskā kristiešu 

vēstniecība Jeruzālemē tika dibināta 

1980.gadā, solidarizējoties ar Izraēlu 

un ebreju tautu – atbalstot viņu 

tiesības uz Jeruzālemi. 

 
Šodien Kristīgā vēstniecība vada 

strauji augošu kustību pasaulē un 

pārstāv tūkstošiem kristiešu, kuri mīl 

un rūpējas par Izraēlu, izprot ebreju 

atgriešanās tēvzemē bībelisko nozīmi 

mūsdienās.  

 
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 par brīnišķīgajiem 

apsolījumiem, kuri 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! 

 

 

 

 
Ieejot Jaunajā gadā, mums tiek atgādināts, kā es to saucu – 

Persijas jautājums. Tas notika apmēram pirms piecsimt 

gadiem, kad zeme tika gatavota Jēzus atnākšanai, Persijā 

tika izstrādāts plāns, kas paredzēja nogalināt visus ebrejus. Tā gadījās, ka aiz šīs   
 
sazvērestības atradās ķēniņam tuvu stāvošs cilvēks, uz kuru viņš paļāvās. Viņa vārds 

bija Hamans. Izvērsās cīņa par izdzīvošanu, kuru galu galā atrisināja drosmīgā Estere, 

apslēptā jūdu ķēniņiene. Kopš tās dienas Purim svētki tiek svinēti Izraēlā kā 

nepārtraukts atgādinājums par Esteres drosmi un Dieva glābšanu. 

 

Šodien mēs saskaramies ar līdzīgu problēmu Persijā. Tas atkal ir saistīts ar līderiem, 

kuri kaļ plānus, kā noslaucīt no kartes Izraēlas ebrejus. Aiz tā stāv neliela auguma, bet 

draudīgais vīrs Ahmadinedžads. Gandrīz katru nedēļu viņš pieprasa ebreju nācijas 

iznīcināšanu. Viņš ne vien noliedz Holokaustu, bet aktīvi plāno to atkārtot. Tas ir 

Persijas jautājums. Tomēr, tāpat kā tas bija senlaikos ar Mordohaju un Esteri, Dievs 

Kungs meklē drosmīgus vīriešus un sievietes, kuri lūgs un celsies, lai runātu un 

aizstāvētu Izraēlu. 

 
Ar jūsu palīdzību mēs darām to daudzos ievērojamos veidos. Dievs ir devis mums 

balsi, pateicoties jūsu uzticamajām lūgšanām un ziedojumiem. Jūsu nodošanās šim 

darbam sasilda mūsu sirdis un iedvesmo ikvienu kalpotāju turpināt strādāt Jeruzālemē 

jūsu vārdā. Jūs ne vien rūpējaties par Izraēlu, bet stiprināt arī mūsu rokas šajā cīņā 

pret mūsdienu antisemītismu. Persijas jautājums nav aizgājis nebūtībā, bet tas tiks 

atrisināts no jauna, jo ir Dievs debesīs, kurš sargā Izraēlu. Svētīts lai ir Viņa Vārds! 

 
Jēzus mīlestībā, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pagājušā mēneša laikā ICEJ vāca  

ziedojumus īpašam projektam Haifā, lai 

paplašinātu Holokaustā izdzīvojušo ļaužu 

mītni. Janvāra sākumā mēs ziedojām šim 

nolūkam $25 000, ko sarūpēja ICEJ 

Vācijas filiāle un nodeva labdarības 

organizācijai Jad Ezer L’Haver (Palīdzības 

rokas draugiem). Tika iegādāts ēkas 

pirmais stāvs blakus jau esošajai veco 

ļaužu mītnei, kurā dzīvo 16 sirmgalvji. No 

tā brīža mēs sākām vākt ziedojumus, lai 

varētu iegādāties arī pārējos ēkas stāvus. 

Šajās telpās būs iespēja apmesties vēl 80 

Holokaustu pieredzējušiem cilvēkiem. 

 

 

Šie līdzekļi ļaus ne vien iegādāties ēku, bet 

arī palīdzēs segt nama paplašināšanas un 

renovācijas izmaksas, kā arī ierīkot liftu  

veco ļaužu mītnē. 

 

ICEJ starptautisko attiecību direktors 

Jurgens Buhlers un ICEJ Palīdzības 

dienesta pārstāvji devās uz Haifu, lai 

runātu par projekta tālāko attīstību ar  

Šimonu Sabagu, Jad Ezer dibinātāju. 

Sarunās viņi vienojās, ka renovācijas 

darbu veikšanai tiks atsūtītas palīgā  

vairākas kristīgo celtnieku un meistaru 

grupas no Vācijas, lai varētu iecerēto  

pabeigt līdz Jom Ha Šoah, Izraēlas 

ikgadējai Holokausta piemiņas dienai. 

Šogad tā iekrīt aprīļa vidū. 

 

Vairāk nekā 850 cilvēku, galvenokārt 

izdzīvojušie nacistu nāves nometnēs Polijā 

un Vācijā, jau ir pieteikušies rindā uz 

jaunajām mājām. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apsveriet arī Jūs iespēju ziedot šim 

projektam. Apmeklējiet mūsu mājas lapu  

www.icej.org/ un atzīmējiet savu dāvanu kā  

“Home for Holocaust Survivors”. 

Malkolms Hedings  
ICEJ direktors 

Viņiem tiks nodrošināta bezmaksas dzīves 

vieta, pārtika un medicīniskā aprūpe. 
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Mēs esam savākuši jau vairāk nekā  

$300 000 šim projektam. Naudu saziedoja 

vācieši, bet arī no citām valstīm ir 

saņemtas ziņas par vēlēšanos atbalstīt šo 

unikālo humāno darbu. 

 

     

      

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

icej@icej.org · www.icej.org 

 
 
 

 
Haifas veco ļaužu patversmes iemītnieks - Holokaustā izdzīvojušais vīrs  
rāda nacistu koncentrācijas nometnē ietetovēto numuru uz savas rokas. 

 
PREFERRED CARRIER OF THE ICEJ 

 

Malkolms Hedings 

ICEJ direktors 
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(...turpinājums no 1.lpp.)    

 
 

  Tirza, savukārt, pastāstīja Romānam, 
 

The Jerusalem Post ka „Grafted” aicina uz Izraēlu daudz 
 

Christian Edition 
 

jauniešu no dažādām valstīm, lai 
 

  iepazīstinātu viņus ar zemi un tās 
 

  iedzīvotājiem, kā arī par to, kā viņi 
 

  pieņēmuši lēmumu ziedot Romāna 
 

 

 ģimenei, lai palīdzētu mūža nogalē 
 

 dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. 
 

 “Es vēlos pateikt dažus vārdus savā 
 

Israel’s 
un mammas vārdā... Jūs tik daudz 

 

palīdzat mums! Jūsu sirsnīgā 

draudzība mums palīdz dzīvot 

 

past, 
 

tālāk un tas ir ārkārtīgi svarīgi”,  

present 
 

sacīja Romāns. 
 

and  
 

  

future all 
L’Haim darbinieks Timeks Kolmans 

 

under one 
 

atzina, ka ICEJ atbalsts nes patiesu  

cover! 

 

atvieglojumu un mierinājumu  
 

Holokaustā izdzīvojušajiem ļaudīm, 
 

www.jpost.com/c
e 

 

kuri jūtas vientuļi. 
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“Tas ir tik svarīgi – palīdzēt un iedrošināt 

šos sirmgalvjus, ka viņu dzīve nav bijusi 

veltīga”, sacīja Timeks. “Dievs ir devis 

mums dzīvību un mums jārūpējas vienam 
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Viņi ir šaušalīgu notikumu upuri un tas 

nedrīkst atkārtoties”. 

“Laiks ir īss”, viņš piebilda. “Varbūt pēc 

desmit gadiem mums vairs nebūs tādu

 

Lūgums 
atbalstīt 

Pasā 
svētkus 
Izraēlā 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasā laiks ir īpaši svētki ebreju ģimenēm Izraēlā un daudzi tiem 

gatavojas savlaicīgi. Taču tas ir arī grūts laiks tiem, kuri nevar atļauties 

iegādāties produktus, lai atzīmētu šos senos Bībeliskos svētkus. ICEJ 

Palīdzības dienests jau ir saņēmis vairākus lūgumus palīdzēt sagādāt 

tradicionālo Pasā ēdienu un citu pārtiku trūkumā nonākušajām 

ģimenēm, jaunajiem imigrantiem, nepilnajām ģimenēm, veciem ļaudīm 

un jo īpaši tiem, kuri izdzīvojuši Holokaustā. 

 
 

JERUSALEM  
RADIO 

 

 
Produced by the ICEJ 

 

 
YOUR NEWS  
SOURCE FOR  
ISRAEL AND  

THE  
MIDDLE EAST 
 

• Behind the  
latest news  

• Balanced and  
direct  

• On air and  
on-line  

• Every week 
 

The Voice  
Of Israel To  
The World 

 

 
 
www.frontpagejerusalem.com 

  
 

 
par otru, un jo īpaši par ļaudīm, kuri 

piedzīvojuši Šoa (Holokaustu). 

cilvēku kā Romāns un Tatjana, kuri mums 

personīgi var pastāstīt savus dzīves 

stāstus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vēl 

svarīgāk  – iepazīstināt arī jauno paaudzi 

ar šiem īpašajiem ļaudīm, kā to dara ICEJ.”  

 

Romāns un viņa ģimene arī turpmāk 

saņems atbalstu no “Grafted”. Kristīgās 

vēstniecības darbinieki priecājas, ka varēja 

šai ģimenei sagādāt arī veļas mašīnu. 

 

Arī jūs varat parūpēties par kādu sirmgalvi, 

“adoptējot” viņu savā ģimenē, draudzē vai 

Bībeles studiju grupā.  

 

 

 
Lai uzzinātu vairāk par to, kā iesaistīties 

projektā, rakstiet icejaid@icej.org 

 
Šogad Pasā svētki sākas 29.martā ar tradicionālo seder maltīti. Viena 

trešā daļa izraēliešu dzīvo zem iztikas minimuma robežas un vietējās 

labdarības organizācijas katru gadu apgādā ar pārtiku vairāk nekā  

250 000 ģimenes Pasā svētku laikā. Šis skaitlis ir strauji palielinājies 

pēdējā gada laikā sakarā ar globālo finanšu krīzi. Tādēļ mēs vēršamies 

pie jums, mūsu draugiem un atbalstītājiem ar lūgumu palīdzēt mums 

apmierināt šo ģimeņu vajadzības, kuras ir uzticējušās Izraēlas 

partneriem. 

 

Šis  ir  iespēju laiks  

 kristiešiem   atbalstīt 

Izraēlu,  gādājot   

Pasā dāvanu grozus   
 

trūcīgajiem iedzīvotājiem,  lai arī 

šogad viņi varētu svinēt brīvību  

Bībeles gaismā. 

 
Tu vari ziedot, apmeklējot  

www.icej.org/ un atzīmējot savu 

dāvanu – „ICEJ AID”. 
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Kādēļ man patīk svētki 
 

Beāte Klēbere no Vācijas ir pirmais cilvēks, kurš nu jau ilgāku laiku 

apmeklē Lieveņu jeb Būdiņu svētkus, neizlaižot nevienu gadu. Mēs 

palūdzām Beātei pastāstīt, kā viņa pirmo reizi izlēma doties uz svētkiem  

un kādēļ viņai tie tik ļoti patīk… 

 

2004.gadā es devos ciemos pie savas īru draudzenes, kura strādāja kā 

brīvprātīgā darbiniece Izraēlā. Tā bija pirmā reize, kad es dzirdēju, ka 

kristieši svin Būdiņu svētkus Jeruzālemē. Es uzzināju par to vairāk un 

nolēmu nākamā reizē piedalīties svētkos. 

 

 2005.gadā es pievienojos svētkiem un tas bija brīnišķīgi! Tik daudz ļaužu 

no visas pasaules pulcējušies kopā, lai atdotu Dievam slavu! Bija cilvēki pat 

no tādām valstīm, par kurām es iepriekš nebiju dzirdējusi. Es it kā ieskatījos 

nākotnē, kad cilvēki no visām ciltīm un tautām pulcēsies lielajos Kunga 

svētkos. 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 
   “Jeruzāleme  –  „slava virs zemes” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Malcolm Hedding Allen Jackson JÜrgen Bühler Mosy Madugba 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michael Little David Elms Susan Michael 
                        Tie bija vienotības un līksmības svētki. Svētceļnieki no pasaules tautām 

pielūdza Kungu kopā ar vietējiem ticīgajiem – ebrejiem un arābiem. Mesijas miesa tiek celta 

visur pasaulē. Atrodoties svētkos par to atnāk skaidrāks priekšstats. 

 

Tas bija Būdiņu svētku beidzamajā dienā, kad Jēzus templī piecēlās un sauca: “Ja kam 

slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!” (Jāņa 7:37). Es biju izslāpusi pēc Jēzus! Es ieklausījos 

Dāvida Pavsona un Lanca Lamberta vārdos, kas ir lieli Dieva vīri un Vārda skolotāji. 

 

Svētkos skanēja pārsteidzoši līksma slavēšana Kungam, īpaši no brazīliešiem, kas tik ļoti 

mīl Kungu. 

 

Tad norisinājās Jeruzālemes gājiens. Mēs visi gājām pa Jeruzālemes ielām, turot rokās 

savas tautas karogus un lozungus, kuros izteikts atbalsts un mīlestība Izraēlai. Ielās pulcējās 

izraēlieši, ieskaitot daudzus ultra-ortodoksālos ebrejus. Mani ļoti saviļņoja tas, ka ebreji 

aplaudēja, novērtējot vācu delegācijas atbalstu. Mēs sacījām viņiem: “Izraēla, tu neesi viena” 

un es redzēju asaras cilvēku acīs. 
 
 

 

Es esmu ļoti saviļņota, gaidot nākamos svētkus. Pagājušā gadā mēs braucām trijatā, bet 

šogad jau seši cilvēki no maniem draugiem dosies uz svētkiem, starp tiem pārstāvji no 

Vācijas, Spānijas un Austrālijas.  

 

    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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinhard Bonnke 
 
 

 

 

 

 
 

 
Mēs atkal apmetīsimies viesnīcā pie Damaskas vārtiem, kur var satikt arī svētceļniekus no 

Papua Jaungvinejas, Dienvidāfrikas, Maurīcijas, Anglijas, Amerikas un citām vietām. Šeit 

svešinieki kļūst par draugiem. Mēs esam viena ģimene un tas ir tikai tādēļ, ka mūsu sirdīs ir 

Jēzus.  

 

Ceru sastapt arī Jūs šogad Jeruzālemē!  
 

 

 
       

 

  

   

    
     

      

       

       
 

 
 

 

 Reģistrējies 
 

 
Svētku reģistrācijas adrese •  PO  Box 1192 • Jerusalem, Israel • 91010 

www.icej.org 
 

Tel +972 2 539 9700 • Fax +972 2 566 9612 • Email: feastreg@icej.org 
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„Līdz pasaules galam” 

 
 
 

 

 
 
 

 
Visattālākajos ciematos, apmēram 300 km 
no ziemeļu polārā loka, mēs atkal darījām 
to, ko jau iepriekš pasludinājuši ebreju 

 
 
 

 
Stāvot uz šī apsolījuma, mūsu Alijas 

departaments, kuru vada Hovards Flauers, 

aktīvi meklē ebreju „atlikumu” vistālākajos  
sagatavoja Jurgens Buhlers 

  
Bībele bieži runā par 

debesu patiesībām, kuras 

vienu dienu aizsniegs  

pasaules malas. 

Patiesībā, šāds izteiciens Rakstos ir 

izmantots apmēram piecdesmit reižu. 

Viduslaikos šo frāzi saprata diezgan 

burtiski un jūrnieki baidījās vienu dienu 

nokrist no pasaules malas. 

 
Taču Bībelē jau toreiz bija arī citas Rakstu 

vietas, kuras mācīja, ka pasaule nav 

plakana virsma. Jes.40:22 teikts, ka Dievs  

 
Arī Jesaja atkārtoti runā 

par tālajām salām un 

piejūras zemēm 

pasaules galā. 

 
Vistiešākajā nozīmē 

Dieva sirds deg par 

vistālākajiem vai 

neievērojamākajiem 

reģioniem virs zemes. 

“Jo Viņš skatās līdz 

zemes galiem”, saka 

Ījabs 28:24.  

Lielajā mesiāniskajā  

 
The founding of the ICEJ Fiji Branch in 1991 

 
galvaspilsētas Suvas halle bija pārpildīta, 

visi pielūdza Kungu polinēziešu stilā, kad 

pēkšņi pār maniem vaigiem sāka ritēt 

asaras. Es aptvēru, kur biju atbraucis. 

 

Nav tālākas vietas virs zemes, skatoties no 

Izraēlas, kā Klusā okeāna salas. Jēzus 

Kristus glābšanas vēsts bija burtiski 

aizsniegusi zemes galu. Kristieši Fidži 

šodien sastāda 90% iedzīvotāju.   

 

Pagājušā gada novembrī mūsu somu filiāle 

organizēja tikšanos Lapzemē. 

pravieši:  „Lai šī vēsts aiziet līdz zemes 

galiem! Sludiniet: Kungs ir izglābis Savu 

kalpu Jēkabu!” (Jes.48:20). 

 

Izraēlas atjaunošana ir globāla vēsts 

Draudzei, kuru mēs sludinām no 

polārajiem reģioniem līdz pat tropu salām. 

Šī Bībeles vēsts māca, ka, lai gan Dievs 

brīdināja izraēliešus, ka viņi tiks izkaisīti pa 

visu zemes virsu līdz pat pasaules galiem 

dēļ nepaklausības, Kungs arī ir apsolījis 

viņus atvest atpakaļ „no visiem zemes 

galiem” dēļ Viņa uzticības Savai tautai. 

 

 
Sibīrijas nostūros un tālajos ziemeļos 

Murmanskā. 

Šiem ebrejiem tiek piedāvāts atbalsts 

izceļošanā uz Izraēlu caur mūsu “Tālo 

pilsētu programmu”. 

 

Jes.43:6 Dievs apsola: “Es sacīšu 

ziemeļiem: atsvabiniet tos! Un dienvidiem 

Es teikšu: neaizturiet tos! Atvediet Manus  

dēlus no tālienes un Manas meitas no 

zemes galiem”. 

 

Lūdzu, atbalstiet mūs šajā darbā, lai varam 

piepildīt Bībeles uzdevumu aizsniegt 

zemes galus no Ciānas. 

 
sēž augstībā pār ovālo zemi (ang. tulk.). 

Tādējādi mēs varam saprast, ka „zemes 

gali” jeb „pasaules malas” vairāk 

attiecināmi uz tālākajiem civilizācijas 

nostūriem no Izraēlas, kura atrodas centrā. 

 
pravietojumā 2.Psalmā Kungs dod Savam 

kalpam “pasaules galus” par mantojumu. 

Bībelē arī pasludināts, ka vienu dienu Viņa 

glābšana aizsniegsies līdz “pasaules 

galam” (Ap.d. 13:47), lai visos zemes galos 

būtu dzirdama Viņa slava (Jes.42:10). 

visattālāko pasaules reģionu virzienā: „Bet 

jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs 

nācis pār jums, un būsiet Mani liecinieki kā 

Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un 

līdz pašam pasaules galam."  (Ap.d.1:8). 

 
 

 

Raķetes pārvēršas rozēs 

 
Jēzus runāja par “dienvidu ķēniņieni”, kura 

nāca no pasaules gala, lai dzirdētu 

Salamana gudrību (Mat.12:42). 

 
Pēdējie vārdi, ko Jēzus pateica Saviem 

mācekļiem, norādīja viņiem šajā  

 
Tas tikai norāda uz to, ka zeme un viss, 

kas to pilda, pieder Kungam. Viņš ir radījis 

zemes galus (Jes.40:28) un šo galu  

mantinieku. Tas nozīmē, ka uz zemes nav 

tādas vietas, kuru Dievs ignorētu, nav 

tādas zemes vai pilsētas, kuru Viņš 

nemīlētu. 

 
Katru gadu Lieveņu svētkos mums ir  

privilēģija būt lieciniekiem neaptverami 

plašajai Dieva sirdij un Viņa ģimenes  

daudzkrāsainajai dabai, kad ļaudis vairāk 

nekā no 100 tautām brauc šurp no 

visattālākajiem zemes stūriem pielūgt 

Kungu Jeruzālemē. Tas ir kā brīnišķīgs 

ieskats nākamajā laikā, kad Kungs “sūtīs 

Savus eņģeļus un sapulcinās Savus 

izredzētos no četriem vējiem, no zemes 

gala līdz debess galam” (Marka 13:27). 
 

  
sagatavoja T. Innes  

Pagājušo  desmit   

gadu laikā    

Izraēlas apdzīvotās vietas  
Gazas apkaimē ir piedzīvojušas vairāk 

nekā 12 000 raķešu uzlidojumus no 

Hamas. 38 gadu vecais Jarons Bobs, 

datorspeciālists, skolotājs un kalējs no 

Mošav Jated ir apņēmies pārvērst 

pastāvīgo spriedzi un cīņu pret terorismu 

cerībā, atspoguļojot to savos mākslas 

darbos. 

 
Jarons Bobs savāca izlietoto raķešu 

šāviņus Ofakimas policijas iecirknī un ar 

savu mākslinieka talantu sāka veidot no 

metāla gabaliem rozes. Viņš kausē metālu, 

līdz tas kļūst sārts, tad kaļ un veido, kamēr 

loksnes ieņem skaistas rožu formas. 

 
“Ar divām raķetēm man bija ļoti tuva 

saskarsme, - tās nolaidās 5 līdz 10 metru 

attālumā no manis”, sacīja Bobs. “Es 

gribēju radīt kaut ko skaistu un labu no šīs 

draudošās nelaimes.” 

ICEJ Lieveņu svētku laikā 

Jeruzālemē pagājušā gada rudenī 

Bobs rezervēja vietu, lai izstādītu 

savus mākslas darbus un kāds 

svētceļnieks no Kalifornijas ar 

apbrīnu iegādājās unikālo rozi. 

“Tas ir ne vien mākslinieciski unikāls 

darbs, bet tam ir arī sava glābšanas 

vēsts. Rozes simboliski norāda uz 

laiku, kad „zobeni tiks pārkalti 

lemešos”, paskaidroja Dāvids  

Šlosbergs. “Karā zaudētāji ir visi... Es 

varu tikai uzteikt šo ebreju 

mākslinieku, kurš to ir paveicis.”

klusumā. Tas ir pats  

galvenais”, atzina Bobs. 
 

Vairāk lasiet 
www.rocketsintoroses.com/ 

 
 
 
 
 

 
Jurgens Buhlers un ICEJ Somijas filiāles direktors Juha Ketola ziemeļu polārajā lokā 

 
Pirms dažiem gadiem ICEJ filiāle Fidži 

salās ielūdza mani runāt Izraēlai veltītā 

pasākumā. Es nezināju, ko sagaidīt, bet 

biju patīkami pārsteigts redzot tik daudz 

cilvēku ierodamies autobusos. Fidži  

Mākslinieka Jarona rozes ir kļuvušas par 

cerības vēsti pasaulei. Dažas pat 

aizsniegušas ANO ģenerālsekretāru Benu 

Ki Mūnu un ASV senatorus. 

 
 
“Cilvēkiem pasaulē jāzina, ka ebreju 

tauta ir izsalkusi pēc miera. Ikviens 

vēlas dzīvot mierā, harmonijā un 
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Cīņa par Silvānu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kā izprast Izraēlu 
sagatavoja Malkolms Hedings 

 

  
 

“Atgriezies jel Sulamīte; 

Atgriezies! Vērs atpakaļ 

savus soļus un pagriez pret mums savu 

vaigu, lai mēs varētu tevi skatīt! Un ko 

jūs tagad saskatāt Sulamītē – divu 

nometņu dejas.” (ang.tulk.)  

Salamana Augstā dziesma 7:1 

 
  
Šķiet, ka katru nedēļu Jeruzālemē 

notikumu aprakstu pirmajās rindās parādās 

kāds jauns ciemats – Šeik Jarra, Gilo, Har 

Homa… 

 

Apdzīvotā vieta, kas pašlaik nonākusi 

uzmanības centrā, ir Silvāna. Tā atrodas 

uz dienvidiem no Vecpilsētas un ir 

pazīstama kā Bībeles Siloam. 

 

sagatavoja Dāvids Parsons 

 

 

 

Jau vairākus gadu desmitus ebreji cenšas 

atgūt zaudētās zemes un iegādāties 

jaunus īpašumus, lai sekmētu arheoloģisko 

izrakumu darbu un atklātu Izraēlas 

karaliskās pagātnes dārgumus. Dažas 

arābu ģimenes ir tirgojušas tos par 

pārmērīgi augstām cenām. Citi vispār  

atsakās iesaistīties, jo tiek labi finansēti ar 

arābu petrodolāriem, lai nekustētu ne no 

vietas. 

 

 

Ebreji, kuri iesaistījušies cīņā par Silvānu, 

ķērušies pie arheoloģiskajiem izrakumiem, 

lai pierādītu savas tautas seno saikni ar šo 

zemi. Tā ir vieta, kur Dāvids un Salamans 

nostiprināja savu varu pār apvienoto 

Izraēla valstību. Palestīnieši pārsvarā 

noliedz jebkādu vēsturisko saikni starp 

ebrejiem un Izraēlas zemi. 

 

 

Vēstulē romiešiem    9-11. 

nodaļā apustulis  Pāvils daudz 

runā  par pagānu tautu kristiešu 

attieksmi pret Izraēlu. 

 

Gadsimtu garumā  lielākie teologi ir debatējuši 

par šīm nodaļām, taču Pāvils joprojām iedrošina 

mūs pieņemt  konkrētus faktus. Tas, ka 

vēsturiski Draudze šīs patiesības nav pieņēmusi, 

ir bēdīgi, jo tas ļāva antisemītismam augt un 

plaukt daudzās draudzēs un viņu tradīcijās. 

Mums būtu noderīgi vēlreiz pārbaudīt šīs 

patiesības Dieva Vārda gaismā. 

 

1. Bībeles Dievs nav “atmetis Savu tautu” 

(Rom.11:1). Tas nozīmē, ka Viņam ir glābšanas 

plāns etniskajam Izraēlam. Dievs nav to 

aizmirsis un Viņam ir kāds pārsteigums padomā. 

Tieši tāpat kā Elija domāja, ka viss ir pazaudēts 

un cerības nav, tā varētu domāt arī šodien, bet 

Kungs ir sagatavojis brīnumu, lai tas atklātos 

Izraēlā. Viņš ir vairāk nekā iesaistīts Izraēlas 

pašreizējā gājumā.  

 

2. Dievs ir izmantojis Izraēla neticību, lai nestu 

glābšanu pagāniem (Rom.11:11). Tajā ir kāds 

noslēpuma elements. Raksti skaidri parāda, ka  

 

 

Draudze pasaulē ir tādēļ, ka Izraēls kā tauta 

kopumā nepieņēma Jēzu. Pāvils māca uzņemt 

šo faktu ar pateicību, nevis nonievāšanu. Viņš 

skaidro, ka Izraēla klupšana ir ieguvums jeb 

bagātība (ang.tulk.)  pasaulei. Draudzei bija 

jāizrāda laipnība un atzinība Izraēlai. Tas 

nozīmē, ka mums bija jābūt tādiem, kas izraisa 

greizsirdību Izraēla tautā. 

 

3. Dievs pieprasa, lai mēs atturamies no  

augstprātīgas lielīšanās attiecībā pret Izraēlu, jo 

mēs tikām iepotēti viņu garīgajā kokā  

(Rom.11:17-19). Tātad mūsu garīgais 

mantojums ir jūdaisks. Jēzus teica: „Pestīšana 

nāk no jūdiem” (Jāņa 4:22). Mūsu ticība būtībā 

balstās ebreju ticībā:  Mozus, Jozua, Esteres, 

Dāvida, Jesajas, Daniēla, apustuļu un mūsu 

brīnišķīgā  Mesijas Jēzus ticībā.  

 

4. 4. Dievs aicina mūs būt pilniem bijības Viņa 

priekšā: izrādīt  cieņu un godbijību (Rom.11:19-

20). Ebreju pasaule var viegli tikt iepotēta atkal 

savā kokā, jo viņi ir “dabīgie zari”, taču mēs – 

„mežeņa zari”. Savā ziņā mēs pat neiederamies 

šajā kokā un Dievam ir vieglāk iepotēt Savus 

ļaudis atpakaļ viņu kokā, nekā novietot tur mūs. 

Tādēļ paliksim pilni bijības Viņa priekšā un 

 

5. būsim pateicīgi, izrādot mīlestību ebreju 

tautai. Mūsu augstprātība pret Izraēlu izraisa 

Viņa neapmierinātību un Kungs brīdina, ka tas 

var novest mūs pie garīgās nāves (Rom.11:21-

22). 

 

5. Dievs aicina mūs pieņemt šo noslēpumu 

(Rom.11:25-26). Izraēlai ir godības pilna 

nākotne. Nevis visi ebreji, bet tikai daļa zaru 

izlūza un vienu dienu viss Izraēls tiks glābts. 

Izraēlas ceļojums ir pilnībā sasaistīts ar 

suverēnā  Dieva plānu. Viņa ceļi nav pilnībā 

izzināmi, bet tie ir skaidri tik lielā mērā, ka no 

Ciānas nāks Atbrīvotājs un atnesīs lielas 

svētības Izraēlai. Šis Izraēlas nākotnes 

redzējums piepildīsies. Tādējādi Izraēlai ir 

noteikts “negrozāms” nacionālais liktenis, kas 

iesākās ar Ābrahamu un noslēgsies, kad Svētais 

Gars tiks izliets pār ebrejiem (Rom.11:29). 

 

Tas nozīmē, ka Dievs nav aizmirsis Izraēlu un 

mums jābūt pilniem mīlestības un pateicības, 

saskaroties ar ebreju tautu. Lai gan kristīgais 

antisemītisms gadsimtu laikā ir apkrāvis mūs ar 

kaunu, tā ir patiesība, ka pagājušās 

desmitgadēs ir notikusi revolūcija ebreju – 

kristiešu attiecībās un ICEJ tajā ieņēma būtisku 

lomu. 

 

Šis reģions ir ieilgušu cīņu ieskauts, jo ir 

ļoti nozīmīgs. Droši vien tā ir otrā vieta 

Jeruzālemē aiz Tempļa kalna, par kuru 

notiek viskarstākās cīņas. 

 

Iemesls, kādēļ Silvāna atkal nonākusi 

uzmanības centrā, ir domstarpības par 

nelegāli uzceltajām mājām Gan Hamelech 

(“Ķēniņa dārza”) joslā, kas uzplaiksnīja 

starp Jeruzālemes mēru Niru Barkatu un 

municipālo tiesnesi. Tradicionāli tiek 

uzskatīts, ka šī ir tā vieta, kur Salamans 

sarakstīja “Augsto dziesmu” un tā ir 

nodalīta aizsardzībai kā nacionālais parks. 

 

Cīņa par varu šajā rajonā saistīta ne tikai 

ar Izraēlas-Palestīnas konfliktu, bet arī ar 

izpratni par Bībeles patiesību. 

Silvānā šodien ir mājas simtiem arābu, kuri 

dzīvo uz “Dāvida pilsētas” drupām –  

senlaiku cietokšņa, kuru Ķēniņš Dāvids 

iekaroja no jebusiešiem un padarīja par 

savu galvaspilsētu. Šis reģions ir bagāts ar 

vēsturiskām senlietām, kas pierāda Izraēla 

valstības eksistenci šajā zemē pirms 3000 

gadiem.  

 

 

 

 

 

Tikmēr daži arheologi un zinātnieki ir 

izaicinājuši ķēniņa Dāvida Bībelē norādītās 

robežas, kuras viņš ieguva, paplašinot  

savu monarhiju zemē. Daudzi to dara 

ideoloģisku iemeslu dēļ.  Viņi apgalvo, ka 

pēc arheoloģiskajiem pētījumiem 

Jeruzāleme bijusi “nabadzīgs ciems”, kas 

eksistējis 1000 gadu pirms Kristus. Un 

Dāvids, ja viņš vispār eksistējis, bijis tikai 

“kalnainās zemes barvedis”. Šis 

revizionistu pulciņš vienkārši grib padarīt 

Bībeles patiesības par pasakām. 

 

Taču izrakumos “Dāvida pilsētā” ir atklāti 

iespaidīgi pierādījumi tam, ka  Bībeles 

stāstījums ir precīzs. Par to liecina arī 

atklātā lielā pils, kas tikusi būvēta feniķiešu 

stilā pilsētas augšējā daļā un sakrīt ar 

Dāvida paplašinātās pilsētas aprakstu. 

 

Šajās „divu nometņu dejās” likmes ir 

augstas. Tomēr ebreju tautai ir visas 

tiesības  pieprasīt savas pagātnes godību, 

jo īpaši, kad kāds tai tik sparīgi uzbrūk. 
 



Dieva Valstības celšana 

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”. 
 

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 
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