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Peace to you
From Jerusalem,
City of Great King!
6. un 7. aprīlī mūsu draudze, "Lielās Godības
Ķēniņš" svinēja vienus no pašiem svarīgākajiem un īpašākajiem svētkiem, kuri ir dārgi
kristiešiem visā pasaulē: Lieldienas, mūsu
Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos, Dzīvības
uzvaru pār nāvi! Bijām priecīgi, ka ar mums
kopā svētkus varēja svinēt ne tikai draudzes Izraēlā, bet arī viesi no visas pasaules! Īpaša
pateicība TBN –Amerika kanālam, tā prezidentam Dr. Polam Kraučam un TBN- Krievija
prezidentam Igoram Ņikitinam, kuri kopā ar TBN –Izraēla vadīja Lieldienu tiešraidi un
programmu ,,Slava Tam Kungam”, kas tika translēta 180 valstīs. Paldies Dievam, ka
šodien tas ir iespējams, ka cilvēki no visas pasaules, izmantojot satelītu,var kopā svinēt
Pashā svētkus Jeruzālemē, pilsētā, kurā Kungs Jēzus ir augšāmcēlies un kļuvis par mūsu
Pashā.
"Jeremija 31:1-4 "Tanī laikā," tā saka Tas Kungs, "Es būšu Dievs visām Israēla ciltīm,
un tās būs Mana tauta. Tā saka Tas Kungs: zobena pasaudzēta tauta ir atradusi žēlastību
tuksnesī. Es noiešu, lai vestu Israēlu viņa miera pilnajā dzīves vietā!" Tas Kungs man
parādījās no tālienes: "Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi
esmu saglabājis Savu žēlastību. Es tevi atkal uzcelšu, ka tu stāvēsi atjaunota, Israēla
jaunava! Tu greznosies vēlreiz ar savām roku bungām un iziesi riņķa dejā, priecīgi
diedama!... Kad mēs lasām šo Rakstu vietu, mēs saprotam, ka te iet runa par pēdējām dienām. Un cik patīkami ir apzināties, ka mēs ikviens ņemam dalību tajā. Mēs šodien burtiski izpildām Bībeles pravietojumu "- savā atklāsmē konferencē dalījās Dr. Pols Kraučs.
Lieldienu konferences nosaukums "Exodus"(sk. 1.Mozus) noteica tās virzienu:
Dievs pārdabiskā veidā palīdzēja cilvēkiem, atmest katras šaubas,un Dieva tauta izgāja
caur pašķirto jūru tās otrajā krastā-Apsolītajā zemē. Mēs redzējām, kā cilvēki atvēra savas sirdis Dievam, saņēma pestīšanu,dziedināšanu un atveseļošanos. Konferences laikā
mūsu viešņa no Polijas saņēma Dieva vārdu mūsu draudzei, ka mūsu draudze, "Lielās
Godības Ķēniņš” (King of Glory) ir dzīvā Dieva roka šeit Jeruzalemē. Slava Dievam!
Mēs zemojamies zem viņa stingrās rokas, un ticam, ka Viņa varenie darbi, caur visiem
mums uz šīs zemes ir pašā sākuma procesā.

Tūlīt pēc Lieldienām, no 10.līdz 22. aprīlim,
mācītājs Orens Lev Ari, kopā ar slavēšanas
līderi Uri Gorenu devās dievkalpojumu tūrē
uz Baltijas valstīm. Dieva kalpi apmeklēja
vairāk kā 15 baznīcas Latvijā un Igaunijā.
"Mēs šai dievkalpojumu tūrei saņēmām nosaukumu,, Atgriešanās pie sākuma. " Viss,
uz kā tiek celts un,kas aug ir atkarīgs no
pamata, no saknēm. Tieši no tā tad ir atkarīgs gan nama stiprums,gan augļa ražība. Vienīgais mūžīgais pamats, no kura vienmēr
tiks ievākti dzīves augļi, ir Tas, par kuru Bībele saka " Dāvida sakne", mūsu Glābējs Jēzus Kristus. Un bija brīnišķīgi redzēt, kā uz šī pamata, Dievs vieno mūs visus vienā vienotībā - ebrejus un pagānu tautas "- brauciena iespaidos dalījās Uri Gorens!
Mācītājam Orenam Lev Ari sirdī ir dalīties ar visiem mūsu lūgšanu un finanšu partneriem ar vārdu par Izraēlu!
Šajā laikā tik bieži dzirdam vārdus, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās, un skatoties Rakstos, ir viegli tam piekrist. Bet pēdējās dienas, tāpat, kā pirmās dienas , ir tieši saistītas
ar Izraēla zemi. Dievs noslēdza derību ar Ābrahāmu, kas nozīmēja, ka Ābrahāmam
būs dēls-mantinieks, no kura tālāk dzims Mesija ,visu tautu Glābējs. Bet Bībele arī
saka, ka Dievs dod mantojumā Ābrahāmam Kānaāna zemi. Ir vērts atzīmēt arī
to faktu, ka Dieva Dēls izlēja Savas asinis
tieši uz šīs zemes, lai nostiprinātu Dieva
derību ar Ābrahāmu par tautu glābšanu un
Apsolītās zemes mantojumu.
Dievs nevar lauzt savu derību. Jesaja 40: 5,
" lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa
cilvēce kopā to redzētu, jo Tā Kunga mute
to tā ir runājusi."
Tas ir tas, ko mēs redzam,būdami Izraēla tauta un Dieva bērni, ko Dievs dara Izraēlā.
Aicinu jūs turpināt atbalstīt gan ar lūgšanām, gan finansiāli mūsu kopējo kalpošanu šeit
Apsolītajā zemē, lai Dieva Valstības evaņģēlijs tiktu izplatīts, un, lai ir kā rakstīts, "viss
Israēls tiks izglabts!". Mēs ticam, ka Dievs mums dos jaunu Lūgšanas Namu Jeruzālemē, kas kļūs par atmodas centru visām tautām. Svētības jums no Jeruzālemes!
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