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Vizītē Vatikānā Peress 
aicina pāvestu 
Francisku apmeklēt 
Izraēlu  

Aprīļa beigās notikušajā vizītē 

Vatikānā Izraēlas prezidents 

Šimons Peress uzaicināja pāvestu 

Francisku apmeklēt Izraēlu, sakot, 

ka šāda vizīte stiprinātu mieru un 

stabilitāti reģionā. 

„Es jūs gaidu Jeruzalemē, un ne vien es, bet visa Izraēlas valsts,” Peress teica 

pāvestam pēc pusstundas garas privātās sarunas Vatikāna apustuliskajā pilī.  

„Jūsu ierašanos ar entuziasmu un mīlestību uzņems visi valsts iedzīvotāji,” sacīja 

Izraēlas valsts vadītājs. 

Pirms atvadīšanās Peress, kuram šogad paliks 90 gadi, sacīja, ka Vatikānam ir 

nozīmīga loma Tuvo Austrumu stabilitātes veicināšanā, piebilstot: „Esmu pārliecināts, 

ka šī vizīte būtu ieguldījums gan Izraēlas valstī, gan miera procesā.” 

Vatikāna pārstāvja paziņojumā teikts, ka pāvests „labprāt apmeklētu Svēto Zemi”, lai 

gan konkrētu plānu vizītei vēl nav. 

Tikšanās laikā pāvests un Peress pārrunāja politisko un sociālo situāciju Tuvajos 

Austrumos un izteica cerību, ka atsāksies sarunas starp izraēliešiem un 

palestīniešiem. 

„Ar drosmīgiem lēmumiem un abu pušu gatavību, kā arī ar starptautiskās sabiedrības 

atbalstu var panākt vienošanos, kas respektē abu tautu leģitīmās prasības,” teikts 

Vatikāna paziņojumā. 

Šī bija pāvesta Franciska pirmā tikšanās ar kādu no Tuvo Austrumu reģiona 

politiskajiem vadītājiem. 

„Ne tikai katoļi, bet visa pasaule priecājas par Jūsu iecelšanu pāvesta kārtā,” Peress 

teica tikšanās sākumā. „Jūsu vadība nes jaunu dvesmu – cerību uz mieru, tautu 

dialogu un globālās nabadzības un analfabētisma risināšanu,” viņš turpināja. 
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„Diemžēl Tuvajos Austrumos un visā pasaulē ir daudzi reliģiskie vadītāji, kas 

propagandē terorismu un asinsizliešanu un to dara Kunga vārdā. Mums visiem ir 

pienākums piecelties un skaļi un skaidri pateikt, ka Kungs nevienam nav devis 

tiesības slepkavot un izliet asinis. Jūsu balsij ir liela nozīme šajā jautājumā.” 

Pāvests Francisks pateicās prezidentam par viņa vārdiem un ieteica noorganizēt 

„globālu cerības sanāksmi” ar visu pasaules reliģiju vadītāju piedalīšanos, lai nostātos 

pret vardarbību un terorismu. 

Peress un pāvests arī pārrunāja plašākas politiskās problēmas Tuvajos Austrumos un 

prezidents kā eksistences draudus reģionā minēja smago bezdarba problēmu, 

pārtikas un ūdens trūkumu. 

Abi arī apmainījās dāvanām – pāvests Francisks pasniedza Peresam trīs ceremoniālas 

Vatikāna medaļas, bet Peress pāvestam uzdāvināja ebreju Bībeles kopiju ādas vākos 

ar veltījuma vārdiem „Svētajam tēvam pāvestam Franciskam, lai „tev sekmējas it 

visā, ko tu dari, un visur, kurp tu ej” (1.Ķēniņu 2:3). Ar dziļu cieņu, Šimons Peress, 

Izraēlas valsts prezidents.” 

Peress arī tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Tarcisio Bertoni, ārvalstu 

sekretāru arhibīskapu Dominiku Mamberti un Itālijas premjerministru Enriko Lettu. 

Peresa biroja paziņojumā pirms vizītes bija teikts, ka starp pārrunājamiem 

jautājumiem ar šiem pārstāvjiem būs „Irānas draudi, ekonomisko un diplomātisko 

sankciju pret Irānu palielināšana, Eiropas iesaistīšanās miera procesā un Izraēlas un 

Itālijas stratēģisko, tehnoloģisko un ekonomisko attiecību stiprināšana.” 

Pāvests Francisks ir bijis Izraēlā pirms 40 gadiem, lai apmeklētu svētās vietas, bet 

ieradās tieši pirms Jom Kipura kara izcelšanās 1973. gadā. 

Vatikāns ir apstiprinājis Jorge Mario Bergoglio, tagadējā pāvesta, kādreizējo 

viesošanos Izraēlā, ziņo laikraksts The Times of Israel. 

Saskaņā ar Vatikānu Bergoglio pirmajā dienā un nākamās dienas sākumā apmeklējis 

Betlēmi un Jeruzalemes apkārtni Ein Karemu, kurā ir daudzas kristiešus interesējošas 

apskates vietas. 

Taču no tālākas apskates viņu atturēja Ēģiptes un Sīrijas karadarbības pret Izraēlu 

sākums un nestabilā situācija, ko izraisīja konflikts.  

Spiest šeit, lai noskatītos vizītes video ierakstu  

Foto: GPO / Kobi Gideons 
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„Kneseta Kristīgo draugu līgā” 
– pirmā vadītāja sieviete  

„Kneseta Kristīgo draugu līga” (The Knesset 

Christian Allies Caucus)  maija sākumā pirmoreiz 

par priekšsēdētāju iecēla sievieti, Kneseta 

pārstāvi Gilu Gamliēlu. Gamliēla pildīs savus 

pienākumus kopā ar Dāvidu Rotemu no Yisrael 

Beytenu partijas. 

„Esmu sajūsmā, ka varu paplašināt savu 

darbību „Kristīgo draugu līgā,” teica Gamliēla 

laikrakstam The Jerusalem Post (Jeruzalemes ziņotājs). 

Pasaulē ir miljoniem kristiešu, kas pauž savu nostāju, atbalstot Izraēlas valsti un 

ebreju tautu. Mūsu pienākums un privilēģija ir stiprināt šīs attiecības un pateikties par 

viņu nelokāmo atbalstu.”  

Kneseta pārstāve sacīja, ka labi apzinās, „ka ir svarīgi kopt jūdu un kristiešu 

attiecības, kas balstītas līdzīgās vērtībās,” un piezīmēja, ka viņa ir strādājusi pie 

politisko saišu veidošanas „ticībā balstītā diplomātijā ar oficiālajiem pārstāvjiem, 

mācītājiem un vienkāršajiem kristiešiem no visas pasaules, kuri atbalsta Izraēlu.”  

„Kristīgo draugu līga” ir lielākais šāda veida Kneseta grupējums, un tas koordinē 

aktivitātes,  sadarbojoties ar vairāk nekā 20 Izraēlas kristīgo draugu līgu vadītājiem 

dažādās pasaules valstīs. Tā vadībā ir 17 Kneseta pārstāvji no sešām politiskajām 

partijām. 

 

 

Jeruzalemē apskatei 
izlikta sena akmens 
plāksne, kurā attēlots 
erceņģelis Gabriels 

Izraēlas muzejā Jeruzalemē 

apskatei izlikta antīka akmens 

plāksne ar ercenģeļa Gabriela 

vārdiem. 
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Gabriela akmens ir trīs pēdas gara plāksne, kas tika atrasta pirms 13 gadiem netālu 

no Nāves jūras un kas datēta ar pirmo gadsimtu pirms mūsu ēras. 

Uz tā ir 87 rindiņas sena, ar tinti rakstīta teksta ebreju valodā, tostarp arī rindiņa „Es 

esmu Gabriels”, un nozīmes ziņā tas tiek pielīdzināts Nāves jūras ruļļiem. 

Arheologi ir izteikušies, ka teksts liecina par reliģisko satraukumu, kas valdīja Svētajā 

Zemē otrā tempļa ēras beigās, neilgi pirms Jēzus dzimšanas. 

Laikraksts The Associated Press vēsta, ka zinātnieki, kas šo artefaktu ir pārbaudījuši 

un izpētījuši, ir vienisprātis, ka teksts, no kura ir salasāmi tikai 40 procenti, attēlo 

„apokaliptisku vīziju par uzbrukumu Jeruzalemei, kurā Dievs parādās kopā ar 

eņģeļiem kaujas ratos, lai glābtu pilsētu.” 

Adolfo Roitmans, eksponāta kurators, stāsta, ka Otrā tempļa laikmeta beigās, kas 

bija politiskā un no tā izrietošā garīgā apvērsuma laiks reģionā, pastiprināti notika 

eņģeļu atklāšanās. 

„Gabriels nav arheoloģija. Viņš joprojām ir svarīgs miljoniem cilvēku pasaulē, kuri tic 

eņģeļiem un debesu būtnēm uz zemes,” laikrakstam sacīja Roitmans. „Gabriela 

akmens,” viņš atzīmēja, „ir sākumpunkts dzīvai tradīcijai, kas pastāv vēl šodien.” 

Atsevišķa izstāde, kas šobrīd aplūkojama Izraēlas muzejā, ir veltīta Hērodam 

Lielajam, kurā ir daudzi artefakti no šī ķēniņa valdīšanas laika, tostarp ķēniņa kaps, 

ko 2007. gadā pēc 40 gadu ilgiem meklējumiem atklāja Izraēlas arheologs, nu jau 

nelaiķis profesors Ehuds Netzers. 

Spiest šeit, lai noskatītos video stāstu 

 

 

 

Uz dienvidiem no 
Jeruzalemes atrasta 
Bībeles laika ķēniņa pils  

Stāstījumā, kas atgādina Indiana Džonsa 

piedzīvojumus, Izraēlas plašsaziņas līdzekļi 

vēsta par kādu atradumu, kas var būt 

ārkārtīgi nozīmīgs arheoloģisks atklājums 

un, iespējams, attiecas uz Bībeles laika 

Jūdejas valsti. 
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Ebreju laikraksts Mariv-NRG aprīļa beigās ziņoja, ka Benjamins Tropers no Kfar Etzion 

skolas, izpētot kādu alu šajā apgabalā, atklāja bagātīgi izrotātu „proto-eoliešu” 

kapiteli, kas savienots ar akmens kolonnu. 

Šāda veida akmens kapiteļi ir raksturīgi pilīm un sabiedriskajām ēkām, kas celtas 

Pirmā tempļa laikā Izraēlā un Jūdejas valstī. 

Ir neparasti atrast kapiteļus, kas joprojām savienoti ar to kolonnām, un tas ekspertus 

ir uzvedinājis uz domām, ka struktūra zem zemes pārsvarā ir saglabājusies neskarta. 

Reģionā ir atklāti tikai 30 šādi artefakti un tikai pieci no tiem ir atrasti vietās, kur, 

domājams, dzīvojuši Bībeles laika ķēniņi. 

„Izskatās, ka mums te ir vesela pils,” laikrakstam Maariv-NRG teica Kfar Etzion skolas 

direktors Jarons Rozentāls. „Tie, kas šeit dzīvoja vēlāk, nebūs zinājuši par tās 

eksistenci un tāpēc nav izmantojuši tās akmeņus jaunu ēku celtniecībai, kā tas bija 

parasts, bet ir atstājuši to neskartu.” 

Rozentāls apgalvo, ka atradums noteikti datējams ar biblisko laikmetu. Viņš saka: 

„Pīlārs un kapitelis norāda uz to, ka tā ir vai nu pils, vai svētā vieta, vai karaliska ēka 

no Jūdejas ķēniņu laikiem.”  

Izraēlas Arheoloģiskā pārvalde laikrakstam Maariv-NRG apstiprināja to, ka atradums 

ir nozīmīgs un tiešām, šķiet, norāda uz Jūdejas ķēniņu valdīšanas laiku Pirmā tempļa 

pastāvēšanas laikā, piebilstot, ka objekts „prasa nopietnu un atbildīgu izturēšanos” tā 

pārvešanā, kā arī izteica cerību izpētīt atradumus nākotnē. 

 

 

 

„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 

 

http://embassies.gov.il/riga/

