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Dienišķā maize 

 

 

„Redzi, jūsu Dievs … nāks un jūs izglābs. Tad aklo 

acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies.‟  

Jes. 35:4-5



 

Starptautiskā  

Kristiešu vēstniecība 

Jeruzālemē  (ICEJ) 
 
 
 
 
 
 

 

Starptautiskā kristiešu 

vēstniecība Jeruzālemē tika dibināta 

1980.gadā, solidarizējoties ar Izraēlu 

un ebreju tautu – atbalstot viņu 

tiesības uz Jeruzālemi. 

 
  Dārgie draugi! 

 

 
Jaunais gads ir sācies ar lielu 

spiedienu pret Izraēlu no ASV, ES un 

citām valstīm. Tas saistīts ar Arielas 

un Maale Adumim pilsētu attīstības 

ierobežošanu, Jeruzālemes statusu un 

prasībām noturēt pārrunas ar Hamas. 

Turklāt, Zviedrija un Lielbritānija 

Eiropas Savienībā ir ierosinājušas 

pasludināt Jeruzālemi par nākotnes 

Palestīnas galvaspilsētu. 

MALKOLMS HEDDINGS  
 

  

ICEJ direktors   
  

Pastāvīgi kāds pieprasa, lai Izraēla tiktu 

pasludināta par „aparteīdu valsti.” Kad tam tiek pievienota arī Irānas 

 

W O R D   F R O M   J E R U S A L E M 3 
 

  

 
 
 

Svētku viesu uzņemšana 
 

Šos svētkus raksturo brīnums, kad 

astoņas dienas menoras svečturī 

templī dega gaisma, kuras eļļa dabīgi 

būtu beigusies vienas dienas laikā. Tas 

notika makabiešu sacelšanās laikā pret 

grieķu seleuķīdu apspiedējiem. 

 
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! 

 
 
Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzālemē 

 

 
neatliekamā vēlēšanās iegūt atomieročus, aina izskatās pavisam drūma. Kādam 

var izskatīties, ka mēs stāvam nesatricināma mūra priekšā. Taču Dievs…   

 

Jā, neredzamās lomas spēlētājs šajā bēdīgajā ainā ir visuspēcīgais Bībeles 

Dievs. Viņa apsolījumi Izraēlai nemainīsies un Viņš izmantos “drūmo ainu”, 

lai atklātu Savu varu un godību. Izraēlas bezpalīdzīgā situācija ir Viņa iespēja! 

(Ec.38:23) Tas ir Viņa ceļš un solījums, kā tas vienmēr ir bijis. 

 

Arī mums jāvērš savu skatu uz Viņu, nevis zemes apstākļiem! Kungs aicina mūs 

Saviem mērķiem, lai mēs strādātu kopā ar Viņu. Tas nozīmē daudz lūgt par 

Izraēlu, tās vadītājiem un par mūsu tautām. Mums priekšā ir grūti laiki un mēs 

nedrīkstam nodoties baiļu garam. Tieši pretēji, Viņš ir devis mums mīlestības, 

prieka un skaidra prāta garu. Vēl vairāk, Bībeles Dievs ir apsolījis satricināt 

visu, lai atklātu Savu godību. 

 
Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzālemē ar prieku uzņemas šo Bībelisko 

atbildību un ar jūsu uzticamo atbalstu un iedrošinājumu mēs turpināsim svētīt 

Izraēlu un aizstāvēt vienotu ebreju galvaspilsētu -  Jeruzālemi nākotnē. 

 

Paldies, ka esat kopā ar mums! 

 

Jēzus mīlestībā, 

 

 
Decembra vidū  ICEJ organizēja 

tradicionālo viesu uzņemšanu 

Jeruzālemes biroja ēkā. Kristieši un 

ebreji pulcējās kopā, lai svinētu 

„Gaismas svētkus” – Hanuku un 

Kristus dzimšanas svētkus. Pasākumu 

apmeklēja daţādi sabiedrības 

pārstāvji: valdības cilvēki, uzņēmēji, 

kā arī vienkāršie strādnieki. 

Rabīns Benijs Elons, bijušais 

Kneseta (valdības) pārstāvis, viens no 

ebreju-kristiešu attiecību tilta 

pamatlicējiem, aizdedza Hanukas 

svečtura gaismiņas sestajā svētku 

vakarā, kurā saskaņā ar Rakstiem  

piedalījās arī Jēzus (Jāņa 10:22), un tie 

tika saukti par „Atjaunošanās 

svētkiem”. 

Gaismiņas tika iedegtas arī skaisti 

izdekorētā kokā, lai atzīmētu Kristus 

dzimšanas laiku zemē, kurā piedzima 

Mesija. Tas bija sirsnīgas sadraudzības 

vakars, kad mēs svinējām divus 

būtiskus notikumus - Dieva gaismas 

ielaušanos šajā tumšajā un apjukušā 

pasaulē. 

 
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 

 
 
 

 
M. Heddings 

Esteres Givati piemiņai 

 
Estere Givati, mīļotā Zvi Givati kundze, divdesmit piecu gadu ilgā ICEJ  

darbiniece, šķīrās no mums 2009.gada 24.novembrī. Viņa bija stiprs 

atbalsts Zvi un uzticams palīgs ICEJ. Mums viņa ļoti pietrūks.
 
DIREKTORS:......................................................................................... Malkolms Heddings  
STARPTAUTISKO ATTIECĪBU  DIREKTORS:............................................... Jurgens Buhlers  
REDAKTORS:........................................................................................ Dāvids Parsons  
MAKETĒŠANA  & DIZAINS:.................................................................... Marks Bišs  
ADMINISTRATORS:...............................................................................  Dāvids van der Walts  
FOTO:  ................................................................................................  AP, Israel Images,  
..........................................................................................................  ICEJ filiāles, Mattias Guggisbergs  
ATBALSTĪTĀJI:  ...................................................................................  Šannona Benneta, Stefans Vorsters  
..........................................................................................................  Wims van der Zande  

 

 
Mēs izsakām dziļu līdzjūtību Zvi kungam un ģimenei!

 
PREFERRED CARRIER OF THE ICEJ 

 
Uz vāka: Neredzīgie un nedzirdīgie aktieri cep maizi uz skatuves Na Laga’at  
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Svētku prieks Svētajā zemē 

 
sagatavoja KASEY BARR 

 
 
 
 
 

“Mēs esam tik priecīgi 

sadarboties ar ICEJ. Viņi dara 

brīnišķīgu darbu kopā ar mums 

pēdējos piecus gadus”, sacīja Brauns. 

“Viņi palīdz ne tikai svētkos, bet ir 

paņēmuši aprūpē šos sirmgalvjus un 

gādā par viņiem visa gada garumā. 

Viņi ir mūsu svarīgākie partneri šajā 

projektā.” 

 

“Mēs bijām tik priecīgi ienest 

svētku prieku Holokausta upuru dzīvē. 

Daudziem no viņiem nekad nav bijusi 

iespēja izjust svētkus”, Brauns 

atzīmēja. “Tā ir milzīga svētība 

viņiem, kā arī svarīgi jaunajai 

izraēliešu paaudzei, kas apciemoja 

 
 
 
 
 
šos ļaudis kopā ar mums.” 

 

ICEJ Palīdzības dienests sponsorēja 

arī Hanukas svētkus vardarbībā 

cietušajiem bērniem Kfar Jehezkel 

ciematā ziemeļos. 

 

ICEJ pievienojās vēl citiem 

draudţu projektiem, lai atbalstītu 

arābu kristīgās vadītājas Rajas 

Salamehas projektu, organizējot 

Kristus dzimšanas svētkus kristiešu 

bērniem un veciem ļaudīm 

Jeruzālemes vecpilsētā. ICEJ 

Palīdzības dienests apgādāja ar pārtiku 

un dāvanām arī trūcīgos arābu 

kristiešus Nācaretē un Libānas  
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kristiešu bēgļus Tibērijā, lai viņi 

varētu parūpēties par svētku galdu un 

prieku savās ģimenēs. 

 
Palīdzības dienests daļēji 

sponsorēja lielāko Kristus dzimšanas 

svētku pasākumu Bētlemē, kuru katru 

gadu organizē Bētlemes Pirmās 

baptistu draudzes mācītājs Naims 

Khouri. Svētkus apmeklēja simtiem 

Bētlemes bērnu, kā arī daudzi bērni no 

Jērikas. ICEJ visiem dalīja dāvanas un 

rotaļlietas. 

 

“Kristīgajai minoritātei Izraēlā  ir 

tik svarīgi zināt, ka kristieši pasaulē 

viņus atceras”, sacīja Joders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar ebreju un kristiešu 

tradīcijām decembris ir īpašs laiks, kad 

mēs svinam gaismas, cerības un Dieva 

brīnumu parādīšanos. Pagājušajā 

mēnesī Starptautiskā kristiešu 

vēstniecība Jeruzālemē sniedza 

svētību un atbalstu - palīdzības roku 

tiem, kas ir trūkumā, radot Hanukas un 

Kristus dzimšanas svētku prieku 

Izraēlas iedzīvotājiem. 

 
Trūcīgo cilvēku spektrs, kam tika 

sniegta palīdzība Svētajā zemē, 

sniedzās pāri teritoriālām, rasu un 

reliģiju robeţām, ietverot Holokaustu 

piedzīvojušos sirmgalvjus, vardarbībā 

cietušos bērnus, dienvidu Libānas 

bēgļus un arābu kristiešus.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ICEJ Palīdzības dienesta 

direktore Nikola Jodera stāsta, ka “šo 

svētku laikā vairāk kā jebkad mēs 

saņemam palīdzības lūgumus no 

cilvēkiem, kuri vēlas izjust svētkus 

savās ģimenēs. Ja viņiem tas 

neizdodas,  svētku laiks kļūst 

apgrūtinošs.” 

 
“Mēs uzskatām, ka jo īpaši 

svētku laikā ir svarīgi nodarboties ar 

labdarību”, atzīmēja Judīte Setza, 

Palīdzības dienesta direktora asistente. 

“Svētki ir īpašs laiks visiem, taču tie 

bieţi arī īpaši izceļ to cilvēku 

vajadzības, kuriem nav iespējas 

sarīkot svētkus. Tas ir svarīgi, lai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

visas ģimenes – gan ebreju, gan 

kristiešu, justos kā svētku 

dalībnieki.” 

 
Lai gan aptuveni 250,000 

Holokaustā izdzīvojušajiem ļaudīm 

izdevās pārcelties uz Izraēlu un 

iekārtot savu dzīvi šeit, daudzi no 

viņiem šodien ir vientuļi un trūcīgi.  

ICEJ ir uzsākusi atbalsta projektus, lai 

palīdzētu šiem veciem ļaudīm, jo īpaši 

svētku laikā. Pagājušajā mēnesī ebreju 

labdarības organizācija L’Chaim 

Daniela Brauna vadībā kopā ar 

Kristiešu vēstniecību organizēja 

Hanukas svētkus vairāk nekā 100 

Holokaustā cietušajiem valsts 

ziemeļos un centrālajā daļā. 
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Brīnums uz skatuves 
 

sagatavoja NIKOLE JODERA 

 
 

 
brāļa dēla seju. 

 

ICEJ Palīdzības dienests ir 

pagodināts, ka var atbalstīt Ţeniju, 

Nurani un citus īpašās izrādes 

 
 

 
“Mēs vēlamies nodrošināt cilvēkiem 

ar vajadzībām no daţādām kultūrām 

un ticībām vietu, kur viņi var satikties 

un darboties, neatkarīgi no viņu 

sociālā stāvokļa. Mēs esam ļoti  

Kad aizkars tiek pacelts Na  

LaGa’at  teātrī,  skatītāji tiek ievesti 

citā realitātē. Atklājas daļa no to 

cilvēku cerībām, sapņiem un ikdienas 

izaicinājumiem, kuri dzīvo tumsā un 

klusumā.  

 

Ciporas sapnis ir apmeklēt kino 

teātri, sēdēt tajā ar lielu popkorna tūtu 

un spēt redzēt visu, ko rāda uz ekrāna. 

 

Na LaGa’at dalībniekus, palīdzot 

nodrošināt aktieriem teātra 

mēģinājumus un izrādes, - atrast savu 

vietu sabiedrībā. 

 

“Na LaGa’at ģimene vēlas 

pateikties ICEJ un visiem kristiešiem 

par ilgstošu mūsu projekta atbalstu”, 

sacīja centra darbiniece Joele Kohena 

Finklesteina. 

 

aizkustināti par jūsu atbalstu un 

uzskatām jūs par patiesiem sadarbības 

partneriem.” 

Lūdzu, pievienojies mums 

kalpošanā izraēliešiem, kas ir trūkumā. 

Tavs ziedojums ir ļoti nepieciešams. 

To var izdarīt, apmeklējot mūsu mājas 

lapu www.icej.org/donate. 

 

Šošanas sapnis ir sēdēt ar 

cilvēkiem, kurus viņa spētu redzēt un 

dzirdēt, ko tie stāsta. Teātrī Na 

LaGa’at, viņas uz laiku var aizbēgt no 

savas vientuļās pasaules.

 

„Siltās mājas” bērniem  
sagatavoja TAYLOR INNES 

 

 

Tas sākās 2002.gadā, kad  Adina 

Tāla un Erans Gurs nodibināja Na 

LaGa’at teātra grupu, lai radītu 

skatuvi tiem, kas ir neredzīgi un 

nedzirdīgi. Daţiem aktieriem ir 

pavisam vāja redze vai dzirde, taču 

daudzi ir pilnīgi akli un nedzirdīgi. 

 

Pēc pārsteidzošiem panākumiem 

pirmajā izrādē “Gaismu var dzirdēt 

 
Zig Zag”, tika atvērts teātris 

2007.gadā Jaffā. Kā pirmais šāda 

veida centrs,  teātris vēlas nodrošināt 

plašākas komunikācijas un darba 

iespējas cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Kopš teātris ir atvēries, 

divu gadu laikā to ir apmeklējuši 

80,000 skatītāji no Izraēlas un citām 

zemēm. Teātra telpās atrodas arī 

kafejnīca, kur nedzirdīgie darbinieki 

pieņem pasūtījumus zīmju valodā. 

 
Restorānā, savukārt, apmeklētājus 

apkalpo neredzīgie viesmīļi. 

 

Jaunākās izrādes “Ne no maizes 

vien…” mēģinājumi ilga divus gadus. 

Aktieri kustas pēc bungu skaņām, 

kuras viņi nevar dzirdēt. Tās rada kāda 

cilvēka rokas, kuras viņi nevar redzēt. 

Aktieri pārvietojas pa skatuvi, izjūtot 

vibrācijas, un daţreiz izmantojot citu 

palīdzību. 

 

Izrādes laikā aktieri cep maizi un 

nobeigumā to ēd kopā ar skatītājiem.  

Mīcot mīklu, viņi stāsta jokus, atmiņas 

un sapņus, atgādinot mums, ka 

nedzīvojam tikai no maizes vien. 

Neviens neaiziet sirdī  neaizkustināts 

pēc izrādes. 

 

 
Nurani ir dzimis Irānā, bet tagad 

dzīvo veco ļauţu pansionātā Gedarā 

un priecājas, ka viņam, neskatoties uz 

acu gaismas trūkumu, radusies iespēja 

pat dejot. Ţenija mīl bērnus un ir 

noskumusi, ka nekad neredzēs sava 

 
Jau vairāk nekā 25 gadus 

biedrība Yad b’Yad (Roku rokā) 

ir palīdzējusi tūkstošiem bērnu  no 

nabadzības skartajām ģimenēm 

Izraēlā, piedāvājot „Silto māju”  

skolas valstī. Šie īpašie centri 

nodrošina mīlestību, siltumu, izglītību 

un siltas pusdienas.  Pēc sociālās 

aprūpes organizāciju datiem, lielākā 

daļa šo bērnu ir cietuši no vardarbības 

mājās, uz ielas vai skolās. 

 
Pateicoties jūsu ziedojumiem, 

ICEJ sadarbībā ar Yad b’Yad ir 

uzdāvinājusi „Siltajām mājām”  

15,000 dolāru, lai palīdzētu iegādāties 

grāmatas, aprīkojumu un pārtiku 

bērniem, kuri centros tiek aprūpēti. 

 

“Šie, tā saucamie riska grupas 

bērni, parasti nesaņem siltas pusdienas 

ar gaļu mājās. Viņu ģimeņu resursi ir 

ļoti ierobeţoti. Tādēļ mēs sarūpējam 

viņiem īpaši nepieciešamo: mācību 

materiālus un spēles, kā arī ēdienu”, 

pastāstīja ICEJ Palīdzības dienesta 

direktore Nikole Jodera. 

 
„Siltajās mājās” vardarbībā 

cietušie bērni pēc skolas saņem  

aprūpi, kā arī mācās strādāt ar datoru. 

Yad b’Yad tāpat apkalpo diennakts 

palīdzības karsto līniju, caur kuru 

katru gadu tiek atbildēts uz apmēram 

20,000 izmisušu cilvēku zvaniem. 

Brīvprātīgie darbinieki katru mēnesi 

piegādā pārtikas grozus aptuveni 400 

ģimenēm, kas ir trūkumā. 

 
Daudzos „Silto māju” centros 

bērni nāk no ģimenēm, kur ir tikai 

viens vecāks. Apmēram 90% 

gadījumu tās ir mājās dzīvojošas 

mātes, kuras bieţi vien lasa pudeles 

ielās, lai iegūtu kādu naudu iztikai. 

Daudzas ģimenes dzīvo mazos 

vienistabu dzīvokļos. Narkomānija un 

prostitūcija smagi apdraud bērnus. 

Tēvus mana ļoti reti. 

 
Mazās Mišeles tētis tika izsūtīts, 

kad viņas mamma gaidīja bērniņu. 

Jonatāna tēvu vairākas reizes aizveda 

policija un tagad viņš baidās ikreiz, 

kad kāds klauvē pie durvīm. Jaēlas 

tēvs ir narkomāns un atrodas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ieslodzījumā. Mikavejs ir Darfūras 

bēgļu dēls. Sociālie darbinieki viņu 

atrada vienu, kamēr vecāki klīda pa 

ielām, meklējot darbu un pārtiku. 

 
“Bērni no „Siltajām mājām” 

saviem kristīgajiem draugiem pasaulē 

grib novēlēt svētību šajā Ziemassvētku 

laikā...  
Jūsu ziedojumi rada gaismu, 

prieku, mīlestību un labāku nākotni 

mūsu bērniem”, sacīja Yad b’Yad 

dibinātāja Šelli Hošena. 
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Triju pilsētu mācība 

 
sagatavoja Jurgens Buhlers 

 
 
 
 
 

Lūkas 10. nodaļā izteikts 

brīdinājums neuzskatīt lielo un 

mūţīgo pestīšanu, ko sagādājis Jēzus, 

par lētu ţēlastību. Vēstulē ebrejiem 

tika brīdināta agrīnā draudze, un tas 

 
 
 
 
 
Saviem ļaudīm. 

 

Taču iepriekš citētā Rakstu vieta 

māca pretējo. Jēzus dzīve un glābšana, 
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Sinagogas drupas Horacinā 
 
 
“Vai tev Horacina, vai tev Betsaida! Ja Tirā un Sidonā šādi 

brīnumi būtu notikuši, kādi pie jums notikuši, tie sen jau būtu 

maisos un pelnos no grēkiem atgriezušies. Patiesi, Tirai un 

Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums.  Un tu, Kapernauma, 

kas līdz debesīm esi paaugstināta, tu tiksi līdz ellei nogāzta!” 

Lūk.10:13-15 

 
jo katra tiek sodīta savā paaudzē. 

„Tirai un Sidonai tiesas dienā būs 

vieglāk nekā jums”, Viņš brīdina. 

 
Šeit Jēzus standarti, šķiet, 

atšķiras no mūsu humāno un reliģisko 

impulsu vadītajiem  priekšstatiem. 

Acīmredzot, bezdievīgās pilsētas var 

tikt sodītas ne tik bargi kā tās, kuras 

iegrimušas reliģiskās tradīcijās, un 

atsakās atsaukties Dieva kustībai. 

Jēzus skaidro šo principu sekojoši: “Jo 

no katra, kam daudz dots, daudz 

prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā jo 

vairāk atprasīs.” (Lūk.12:48) 

 

Šodien ir daudzas „kristīgas” 

pilsētas, kuras ir piedzīvojušas Dieva 

labvēlību un klātbūtni, bet palikušas 

tādas pašas, nav atsaukušās vai  

reaģējušas uz spēcīgu Dieva darbību. 

Tāda debesu klātbūtne būtu pārvērtusi 

pat pagānu pilsētas Tiru un Sodomu. 

Viņi sen būtu noţēlojuši savus 

joprojām attiecas arī uz mums šodien: 

„Jo, ja caur eņģeļiem (Vecajā Derībā) 

runātais vārds ir bijis stiprs un katra 

pārkāpums un nepaklausība dabūjusi 

savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim, 

tik dārgu pestīšanu nicinādami? To 

papriekš ir sludinājis pats Kungs un 

mums apstiprinājuši tie, kas to 

dzirdējuši.”  (Ebr.2:2-3). 

 

Daţi kristieši šodien tic pilnīgi  

pretējam. Viņi uzskata Vecās Derības 

laiku par Dieva tiesas periodu, bet 

mūsu laikmetu par ţēlastības ēru, kurā 

Kungs ir dāsns tikai ţēlastībā pret 

 
ko Viņš sagādāja ar Savu nāvi un 

augšāmcelšanos no kapa, - ir lielākā 

dāvana, kādu Dievs varēja cilvēcei 

dot. Tas patiešām maksāja Viņam 

visu. Taču šis radikālais Dieva 

neticamās mīlestības piedāvājums 

prasa radikālu atbildes reakciju no 

mums. Trīs Galilejas pilsētas tam 

neatsaucās un drupas vēl šodien mums 

par to atgādina. 
 

Tādēļ, būsim labāk kā tie, kuri 

atsaucās Dievam un atdeva savu dzīvi 

Glābējam. Balva būs pilsēta, kas nav 

satricināma, un mantojums, kas ir 

mūţīgs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betsaidas drupas 

 
Tie, kas ir apmeklējuši 

Kapernaumas drupas, Horacinu vai 

Betsaidu, to labi atceras. Visas trīs 

pilsētas atradās ziemeļos no Galilejas 

ezera un piedzīvoja varenu Jēzus 

kalpošanu. Lai gan Bībelē nav daudz 

teikts par Horacinu, ir zināms, ka 

Betsaidā dzīvoja trīs Jēzus  mācekļi 

(Jāņa 1:44). Jēzus šad un tad 

apmeklēja šo rosīgo zvejnieku ciematu 

un stāstīja viņiem par Dieva Valstību, 

dziedinot tos, kam bija vajadzība 

(Lūk. 9:11). 

 
Kapernauma bija ievērojamāka 

pilsēta. Tā ir nosaukta par Viņa - Jēzus 

pilsētu (Mat.9:1). 

 
Jēzus tur apmetās, kad atstāja Nācareti 

(Mat. 4:13). Tur Viņš regulāri 

sludināja sinagogā (Lūk.4:31) un 

darīja daudz brīnumus un zīmes.  

Jēzus sacīja, ka šīs trīs pilsētas 

piedzīvoja Viņa dinamisko kalpošanu 

vārdos un darbos kā neviena cita 

pilsēta. Tomēr, neviena no trim 

pilsētām neatsaucās Viņa vēstij un 

nenoţēloja grēkus. 

 

Skatoties uz pilsētu drupām 

šodien Galilejas ziemeļu piekrastē, 

mums tiek atgādināta patiesība, no 

kuras varētu daudz ko mācīties. 

 

Pirmkārt, Jēzus norāda, ka Dieva 

sods nav visur vienāds. Daţas pilsētas 

piedzīvos smagāku sodu nekā citas, 

 
grēkus vispazemīgākajā veidā – 

“maisos un pelnos”. Čarlzs 

Spurdţeons reiz teica: “Ir bēdīgi 

redzēt, kā mūsu iedomīgie klausītāji 

rīkojas par spīti ţēlastībai, kas būtu pat 

kanibālus atvedusi pie Glābēja 

kājām!” 

 
Britu garīdznieks Ričards Cecils 

jautāja: “Kurš ir visnožēlojamākais 

cilvēks uz zemes? Vai mums tas tālu 

jāmeklē? Ne jau krogā vai bordelī mēs 

viņu atradīsim, bet draudzē! Tas ir 

cilvēks, kas no svētdienas uz svētdienu 

apmeklē draudzi, dzird pamudinošus 

un aizraujošus evaņģēlija 

aicinājumus, bet ir nocietinājis savu 

sirdi. Tāds cilvēks atrodas 

visbezcerīgākajā situācijā.” 
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 Pret celtniecības iesaldēšanu 
 

Izraēlas valdība aptur mājokļu celtniecību ebreju apmetnēs 
 

sagatavoja SHALLÉ MCDONALD un DĀVIDS PARSONS 

 
 
 
 

Turklāt, analītiķi saredz vēl 

divus iemeslus Netanjahu moratorijam 

līdzās tam, ka viņš vēlas samazināt 

spiedienu no Vašingtonas un  

demonstrēt Izraēlas labo gribu 

iesaistīties miera pārrunu darījumos ar 

palestīniešiem. 

 
 
 
 

Tā  Izraēlas valdības pastāvīgi ir 

spējušas veiksmīgi celt mītnes šajās 

pilsētās zināmu ierobeţojumu ietvaros. 

Dabīgais pieaugums esošajās 

apmetnēs tika atļauts.
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To nodarīt mūsu bērniem nav humāni. 

Mēs gribam redzēt dabīgo 

pieaugumu.” 

 
Pagājušā gada novembrī Izraēlas 

premjerministrs Benjamins Netanjahu 

izdarīja vēl nepieredzētu pavērsienu. 

Viņš paziņoja, ka valdība noteiks 10  

mēnešu ilgu moratoriju attiecībā uz 

jauno māju celtniecības iesaldēšanu 

Jūdejā un Samarijā, lai parādītu 

pasaulei, ka Izraēla  nopietni attiecas 

pret „miera procesu”. Šādu ţestu ilgi 

gaidīja Vašingtona, kaut arī tas 

pagaidām nesis maz pozitīvu rezultātu 

diplomātiskajās aprindās un draud 

sašķelt Izraēlas sabiedrību, jo četru 

gadu desmitu laikā celtajām ebreju 

apmetnēm tagad jācīnās par 

izdzīvošanu. 

 
Paziņojot par celtniecības 

iesaldēšanu, Netanjahu nosauca to par 

“tālredzīgu un sāpīgu soli”, kas 

“iedrošinās  atsākt miera sarunas  ar 

mūsu palestīniešu kaimiņiem”. 

 
Viņš arī cerēja, ka šāds solis padarīs 

galu  saspīlētajām attiecībām ar 

Obamas valdību, kas atbalstīja 

lēmumu ar bezvārdu valodu. 

 

Palestīniešu varas pārvalde, 

savukārt, momentā noraidīja 

celtniecības apturēšanas plānu, sakot, 

ka tas “neko nenozīmē”, ja netiek 

iesaldēti arī būvniecības darbi 

Jeruzālemē. Tas pamudināja Izraēlas 

līderus uz atbildes reakciju, secinot, ka 

drīz palestīniešiem vairs nebūs 

neviena  attaisnojuma, lai izvairītos no 

pārrunām. 

 

Iedzīvotāju reakcija ir šoks, 

vilšanās, dusmas, apņemšanās cīnīties 

par to, ko Izraēlas mediji nosaukuši 

“Iesaldēšanas cīņa.” Aktīvie 

iedzīvotāji bloķēja ceļu uz Rietumu  

 
Jauno ēku celtniecība 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
krasta apmetnēm, kad valdības 

būvinspektori brauca, lai apturētu 

celtniecības darbus. Cerībā apturēt 

pieaugošo pret-iesaldēšanas kampaņu, 

Netanjahu apgalvoja, ka moratorijs ir 

tikai pagaidu risinājums… Kolīdz 

celtniecības atlikšanas laiks būs 

beidzies, mēs turpināsim būvēt”. 

 
Tomēr viņa pūlēm bija maza 

ietekme.  “Mēs izmantosim pat savus 

ķermeņus, lai to novērstu,  mēs esam 

gatavi maksāt ar lielām sāpēm”, 

sacīja iedzīvotāju padomes vadītājs 

Pinhas Vallersteins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irāna, protams, spēlē lielu lomu 

valdības lēmumu pieņemšanā. 

Netanjahu arī meklē veidu, kā 

pamudināt Obamas valdību izraisīt 

spēcīgāku starptautisko spiedienu pret  

Teherānas kodolieroču programmu. 

Vēl iesaldēšana bija nepieciešama, lai 

palīdzētu pašmāju leiboristu līderim 

Ehudam Barakam paturēt savu 

sašķelto partiju koalīcijā. 

 
Lai vai kā, ir dīvaini, ka pašu 

valdība grib uzspiest pirmo oficiālo 

valsts apdzīvoto vietu attīstības 

iesaldēšanu. Saskaņā ar Olso līgumu 

palestīnieši ir piekrituši atlikt apmetņu 

jautājumu līdz laikam, kad 

norisināsies pārrunas par „galīgā 

statusa” noteikšanu. Vienīgais punkts 

Oslo līgumā, kas attiecas uz pastāvīgu 

ebreju apmetņu attīstību, ir  

nosacījums, ka neviena puse neizdarīs 

nekādas rīcības, kas varētu kaut kā 

ietekmēt šo gaidāmo pārrunu 

rezultātu. 

 
Taču nekāda paplašināšanās nav 

notikusi, nedz arī celti jauni ciemati. 

 

Netanjahu tagad ir mainījis  

formulu un, neskatoties uz saviem 

apgalvojumiem, paziņojis, ka 

moratorijs tiks pagarināts, kad tas 

beigsies septembrī, ja miera sarunās 

būs panākts progress. Taču iedzīvotāji 

nevēlas gaidīt, kas notiks pēc desmit 

mēnešiem, jo apzinās, ka viņu mājas 

un apdzīvotās vietas ir likti uz spēles. 

 
Maale Adumim ir izmitinājušies 

38,000 iedzīvotāji. Tā ir lielākā ebreju 

pilsēta Jūdejā un Samarijā. Tās mērs 

Benijs Kašriels izteica sašutumu par 

šādu vēl nepieredzētu Netanjahu 

lēmumu, kas ir bijis pretējs viņa  

solījumiem un ideoloģijai. 

 
“Tas notiek pirmo reizi Izraēlas 

vēsturē, kad mēram ir aizliegts  atļaut 

būvēt kādu ēku šajā pilsētā. Mums tiek 

pieteikts karš”, ţēlojās Kašriels. “Tas 

liek mums justies kā necilvēkiem. 

 

 
Ne tikai ebreju ikdiena ir 

ietekmēta, bet arī vairāku tūkstošu 

palestīniešu dzīve, kuri pelna sev  

iztiku, būvējot mājas ebreju apmetnēs. 

Mērs Kašriels stāsta, ka arābu 

strādnieki jau nāk pie viņa un jautā, kā 

pabarot savas ģimenes. 

 
Debatēm par apdzīvoto vietu 

iesaldēšanu turpinoties, proponenti ar 

nepacietību gaida, kad ASV izvirzīs 

kādu pozitīvu risinājumu, lai remdētu 

Izraēlas sāpes. Pēc neseniem ASV 

oficiālu personu paziņojumiem, daţi 

komentētāji tic, ka Obamas valdība 

centīsies panākt, lai Izraēla un 

palestīnieši atsāk pārrunas un cenšas  

vienoties par pagaidu robeţām 

nākotnes Palestīnas valstij, kas atļautu 

abām pusēm būvēt visu, ko tās vēlas 

savās nospraustajās robeţās. 

 
Arī daţi Izraēlas politiķi  atbalsta 

šādu scenāriju, taču gaidāms, ka  

Netanjahu to noraidīs. Viņa varas 

laiks, tādējādi, tagad ir zem jautājuma 

zīmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ma’ale Adumim 



Dieva Valstības celšana 
 

salauztā un izaicinošā pasaulē... 
 

Mācītāju un līderu 

konference un Izraēlas tūre 
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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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