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Vadošie ebreji uzteic pāvestu 
Benediktu XVI par attiecību 
uzlabošanu ar Izraēlu un 
ebreju tautu 

Pēc februārī izskanējušā pāvesta Benedikta 

XVI paziņojuma par atkāpšanos daudzi 

ebreju vadītāji Izraēlā un citās valstīs izrādīja 

godu Romas pāvestam, atzinīgi novērtējot 

viņa attieksmi pret Izraēlu un ebreju tautu.  

Izraēlas sefardu virsrabīns Šlomo Amars uzsvēra, ka Benedikts jāatceras īpaši viņa teiktā dēļ, 

ka Dievs nekad nav lauzis savu derību ar ebreju tautu, un ka ebreji ir kristiešu „vecākie brāļi” 

un „priekšteči”. Amars arī atzinīgi novērtēja Benedikta stingro nostāju un cīņu pret jebkāda 

veida antisemītismu un holokausta noliegšanu. „Es lūdzu veselību un ilgu mūžu šim taisnības 

cīnītājam, un aicinu pasauli mācīties no viņa ieņemtās stājas,” teica virsrabīns. 

Arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pateicās Benediktam par viņa ieguldījumu 

Vatikāna un Izraēlas attiecību stiprināšanā. „Es pateicos, ka Jūs kā Romas pāvests esat 

drosmīgi aizstāvējis jūdaiskās un kristīgās vērtības, mūsu civilizācijas kopīgās saknes,” teica 

Netanjahu. „Man nav nekādu šaubu, ka šīs vērtības, kurām bija tik liela nozīme mūsdienu 

pasaules veidošanā, nav mazāk svarīgas šodien, lai nodrošinātu mieru, uzplaukumu un 

drošību nākotnē.”  

Jeruzalemes laikrakstā The Jerusalem Post  rabīns Dāvids Rouzens, Izraēlas virsrabīnu goda 

padomnieks starpreliģiju jautājumos, raksturojis Benediktu kā ebreju tautas draugu, kurš ir 

daudz darījis, lai uzlabotu attiecības starp abu reliģiju pārstāvjiem. Īpaši tas izgaismojās 

pāvesta vēsturiskās vizītes laikā Izraēlā 2009. gadā, sacīja Rouzens. Rabīns pieminēja arī 

Benedikta nostāju pret arvien pieaugošo sekularizāciju Rietumos. „Viņš sevi uzskata par 

patiesās ticības aizstāvi pret sekularizāciju un droši vien ir izlēmis aiziet tādēļ, lai varētu 

nodrošināt, ka viņa mantojums tiek turpināts,” Rouzens atzīmēja sarunā ar The Jerusalem 

Post.  

Kristīgās vēstis no Izraēlas 
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Piedāvājam Jūsu uzmanībai nākamo ziņu izlaidumu par kristīgajiem notikumiem Izraēlā, ko 

sagatavojusi Izraēlas vēstniecība Lielbritānijā.  
„ICEJ Latvija” pateicas Izraēlas vēstniecībai Latvijā un Londonā par atļauju tulkot un publicēt kristīgās 

ziņas no Izraēlas! 

Ziņu biļetena formāts aizgūts no Izraēlas vēstniecības Lielbritānijā ar vēstnieka laipnu atļauju. 

Cerībā, ka piedāvātais materiāls mudinās mūs biežāk lūgt par Izraēlu un Tuvajiem Austrumiem –  

 

Ilze Saulīte  
ICEJ pārstāve Latvijā 
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Arī ebreju organizācijas pasaulē paudušas atzinību par Benedikta paveikto pāvesta krēslā un 

par saišu stiprināšanu starp katolicismu un jūdaismu. 

„Pāvesta Benedikta laikā katoļu un ebreju attiecības ir pilnveidojušās jaunā, vēl nepieredzētā 

līmenī,” sacīja Pasaules ebreju kongresa prezidents Ronalds Lauders, komentējot pāvesta 

atkāpšanos. Benedikts ir ne vien saglabājis Jāņa Pāvila sasniegto, atzīmē Lauders, bet arī 

ielicis „stingru teoloģisku pamatu” abu reliģisko kopienu attiecībām. 

Lielbritānijas virsrabīns lords Jonatāns Saks Benediktu raksturoja kā „lēnprātīgu, klusu un 

mierīgu, dziļi domājošu un līdzjūtīgu cilvēku, kurš izstaro žēlastību un gudrību.” 

Janvārī tika panākts nozīmīgs progress Izraēlas un Vatikāna sarunās. 

 

 

  

Kristīga nevalstiskā 
organizācija sadarbībā ar 
Izraēlas slimnīcu nodrošina 
medicīnisko aprūpi 
palestīniešu bērniem 

Starptautiskā draudze „Dzīvā maize”, kas ir 

nevalstiska organizācija Izraēlā, sadarbībā ar 

Palestīnas pašpārvaldi un Asafa Harofeha 

slimnīcu Telavivā ir uzsākusi realizēt projektu,  

nodrošinot bērniem no Rietumkrasta un Gazas 

joslas medicīnisko aprūpi Izraēlā. 

Šis projekts ir „Asafa Harofeha draugu” starptautisko resursu centra direktora Aharona 

Horlova un Karenas Danhemas, Starptautiskās draudzes „Dzīvā maize” direktores, lolojums.  

Lai īstenotu projektu, kas paredz slimo palestīniešu bērnu pārvešanu uz Izraēlu, ir saņemts 

Izraēlas valdības un palestīniešu pašpārvaldes institūciju atbalsts, nodrošinot darba 

koordinēšanu un abu pušu sadarbību. 

„Tas ir patiesi Dieva dabā – pasniegties pretī mīlestībā un līdzjūtībā bērniem, kas ir nonākuši 

bezcerīgā stāvoklī. Vai tā nav Dieva vadība, kas pamudinājusi draudzi sadarboties ar ebreju 

slimnīcu, lai parādītu mīlestību Izraēlas ienaidniekiem šajā laikā?” - sacīja Danhema Kristīgo 

ziņu raidījumā. 

Izraēlai tas ir svarīgi - „pasniegt roku pretī mieram un parādīt līdzjūtību bērniem ciešanās”, 

atzīmēja Horlovs.  

Asafa Harofeha medicīnas centrs, kas ir nosaukts 5. gadsimta ebreju ārsta vārdā, kurš vairāk 

pazīstams kā dakteris Asafs, ir slimnīca – mācību centrs ar 900 gultasvietām. Tā atrodas 15 
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km uz austrumiem no Telavivas 65 akru lielā teritorijā un nodrošina medicīnisko aprūpi 

450 000 iedzīvotāju. 

 

  

Šalom Hartman institūts 
organizē ikgadējo 
starptautisko teoloģijas 
konferenci 

Šalom Hartman institūts, kas ir 

plurālistiska izglītības iestāde 

jūdaisma studijām Jeruzalemē, no 17. 

līdz 21. februārim noturēja 26. 

gadskārtējo starptautisko teoloģijas 

konferenci, kas šogad bija veltīta 

piedošanas tēmai. 

Vairāk nekā 50 teologi no atšķirīgām reliģijām un pasaules valstīm piedalījās piecu dienu ilgā 

programmā, kas sastāvēja no lekcijām, diskusijām pie apaļā galda un studijām mazajās 

grupās. 

Reformātu rabīns un starpreliģiju koordinācijas padomes direktors Izraēlā Rons Kronišs savā 

rakstā Izraēlas ziņu portālam pastāstīja par diskusijām, kurās viņš piedalījās kopā ar 

septiņiem citiem ebreju, kristiešu un musulmaņu teologiem. 

„Vai ir iespējama beznosacījumu piedošana? Vai tomēr tā vienmēr izvirza kādus 

nosacījumus? Vai piedošana nav process? Ko dažādu reliģiju tradīcijas saka par šo 

procesu?” – rakstā vaicā Kronišs. „Vai piedošana ir pretrunā ar taisnīgumu? Vai mūsu 

sabiedrībā un kopienās nav vajadzīgi abi – gan taisnīgums, gan piedošana? Vai tas 

neattiecas arī uz mūsu personīgo dzīvi?” 

Raksta noslēgumā Kronišs atzīmē, ka „šajos apstākļos, kad reģionā valda konflikts un tiek 

vestas sarunas par valdības izveidi Izraēlā – visā šajā naidīgumā, rasismā un vardarbībā, kas 

sastopama mūsu sabiedrībā – piecdesmit ebreju, kristiešu un musulmaņu teologi un praktiķi 

pavadīja Jeruzalemē kopā piecas dienas, mierīgi un bez fanfarām nodemonstrējot, ka mēs 

spējam iesaistīties cits citu cienošā dialogā un studijās, kuru mērķis ir apzināt, kas mums ir 

kopīgs cilvēciski un kas ir atšķirīgs mūsu reliģijās un kultūrā.” 

Ortodoksālais rabīns un ebreju filozofs Dāvids Hartmans, kurš 1976. gadā izveidoja šo 

institūtu, februārī aizgāja mūžībā, un konference bija veltīta viņa piemiņai. 

Dzimis 1931. gadā ultra-ortodoksālā ebreju ģimenē Ņujorkā, rabīns Hartmans bija viens no 

liberālā ortodoksālā jūdaisma aizsācējiem, kā arī dedzīgs reliģiskās tolerances aizstāvis un 

starpreliģiju dialoga veicinātājs. 
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Dienvidamerikas katoļu 
priesteri ierodas Izraēlā 
izglītošanās misijā 

Marta sākumā Izraēlā ieradās jauno 

katoļu priesteru delegācija no 

Brazīlijas, Argentīnas, Čīles un 

Urugvajas uz nedēļu ilgu izglītošanās 

misiju par ebreju-kristiešu attiecībām. 

Šis seminārs tika organizēts, 

pateicoties jaunu partnerattiecību izveidei starp Pasaules ebreju kongresu (PEK), Ebreju-

kristiešu Izpratnes un sadarbības centru (EKISC) Izraēlā un Latīņamerikas ebreju kongresu 

(LEK). 

Projekta mērķi ir studēt autoritatīvo Otrās Vatikāna padomes baznīcas mācību par ebrejiem 

un jūdaismu, kā arī iepazīstināt jaunos priesterus ar izraēliešiem un viņu dzīvi. 

„Benediktam XVI atstājot pāvesta krēslu, viņa ieguldītais darbs tiltu celšanā starp kristiešiem 

un ebrejiem turpināsies caur šiem jaunajiem priesteriem,” teica EKISC dibinātājs un kanclers 

rabīns Šlomo Riskins. „Ir ļoti būtiski, lai pēdējā pusgadsimta akadēmiskie sasniegumi jūdu-

katoļu dialogā nonāktu arī līdz draudzēm un sinagogām,” viņš atzīmēja. 

Dāvids Nekrutmens, EKISC izpilddirektors, norādīja, ka, katoļu baznīcas gravitācijas centram 

pārvietojoties uz Dienvidameriku un Āfriku, ir „ārkārtīgi svarīgi, lai starp nākamajiem katoļu 

baznīcas vadītājiem Latīņamerikā un ebreju tautu veidotos draudzīgas attiecības.” 

Saskaņā ar PEK šī misija, kas saucas „Mūsu laikmetā mūsu nākotnes labā”, īpašu uzmanību 

pievērsīs centrālajam notikumam Baznīcas nesenā vēsturē - Nostra Aetate (mūsu laikmeta) 

1965. gada paziņojumam. 

Ar Nostra Aetate katoļu baznīca atteicās no ebreju tautai izvirzītās apsūdzības Dieva 

nogalināšanā un nosodīja jebkuras antisemītisma izpausmes, bruģējot ceļu formālu attiecību 

izveidei starp Vatikānu un Izraēlu 1993. gadā. 

Kopīgās programmas ietvaros ik gadu tiks organizēti vairāki semināri, lai Latīņamerikas 

kopienās veicinātu izpratni par jūdaismu un Izraēlu. 

Foto: Noams Hens speciāli Izraēlas Tūrisma ministrijai – www.goisrael.com 
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Kneseta Kristīgo 
sabiedroto kopa 
pasniedz apbalvojumus 
Izraēlas kristīgajiem  
atbalstītājiem  

Kneseta Kristīgo sabiedroto kopa (The 

Knesset Christian Allies Caucus) un 

Pasaules ebreju kongress janvāra 

beigās pasniedza apbalvojumus 

kristiešiem – Izraēlas atbalstītājiem 

septītajā ikgadējā „Mūsu kristīgo sabiedroto godināšanas vakarā.” 

Kneseta pārstāvji no dažādām partijām līdz ar valdības amatpersonām 28. janvārī apmeklēja  

ceremoniju Ķēniņa Dāvida viesnīcā Jeruzalemē, lai izrādītu godu ebreju valsts kristīgajiem 

atbalstītājiem. 

Kneseta Kristīgo sabiedroto kopu sastāda 17 parlamenta locekļi no dažādām partijām. Viņu  

uzdevums ir veicināt saziņu starp Kneseta locekļiem un kristiešu vadītājiem, organizācijām un 

politiskajiem pārstāvjiem Izraēlā un pasaulē. 

Viena no apbalvotajām personām ir Dr. Petra Helda, Ekumēnisko teoloģijas pētījumu 

kopienas direktore Izraēlā, kura nesen nodibinājusi Protestantu konsultāciju centru par Izraēlu 

un Tuvajiem Austrumiem. 

Kristīgo sabiedroto kopa apbalvoja arī apustuli Renē Terra Nova, Starptautiskās 

Atjaunošanas kalpošanas vadītāju Manau, Brazīlijā, par viņa ieguldījumu Izraēlas tūrisma 

veicināšanā. Pēdējos 10 gados Terra Nova ir atvedis uz Izraēlu desmitiem tūkstošu 

svētceļnieku apmeklēt kristiešu svētvietas. Viņam apbalvojumu pasniedza Izraēlas Tūrisma 

ministrijas vadītāja vietnieks Ahuva Zakens. 

Kopas priekšsēdētājs ir Kneseta pārstāvis Dāvids Rotems no partijas Yisrael Beytenu. 

 Foto: Noams Hens speciāli Izraēlas Tūrisma ministrijai – www.goisrael.com 

 

 

„ICEJ Latvija” pateicas Izraēlas vēstniecībai Latvijā un Londonā par atļauju tulkot un publicēt 

kristīgās ziņas no Izraēlas! 

Ziņu biļetena formāts aizgūts no Izraēlas vēstniecības Lielbritānijā ar vēstnieka laipnu atļauju. 
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Plašāku ziņu klāstu par notiekošo Izraēlā lasiet Izraēlas vēstniecības Latvijā mājas lapā:  Embassies.gov.il/riga 
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