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Būdiņu svētki Jeruzalemē 2010 
 

 
 

 

“Un visi no kopējā tautu daudzuma pāri palikušie, kas bija karojuši pret Jeruzalemi, ik gadus dosies 

augšup, lai tur pielūgtu Ķēniņu, To Kungu Cebaotu, un svinētu Būdiņu svētkus.” Cak.14:16 

 

Starptautiskās kristiešu vēstniecības ikgadējie Būdiņu svētki Jeruzalemē šogad noritēja ar nosaukumu no 

pravieša Jesajas grāmatas: “Jeruzaleme – slava virs zemes” Jes.62:7 ang.tulk.  

 

 

  
 

Svētki iesākās ar dinamisku slavēšanu un valstu prezentāciju, kurā savas tautas ar nacionālajiem karogiem 

pārstāvēja kristieši no visas pasaules. 
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Starptautiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē 

 

Izraēlas valdības pārstāvis Benijs 

Begins sveica ICEJ 30 gadu dzimšanas 

dienā un uzrunāja kristiešu 

svētceļniekus: “Jūsu palīdzība un 

atbalsts pēdējo gadu desmitu laikā ir 

nenovērtējams… Stāvot šodien kopā ar 

jums šeit, Jeruzalemē – Dāvida 

galvaspilsētā, un atzīmējot 

Starptautiskās kristiešu vēstniecības 30. 

gadadienu, Izraēlas valdības vārdā es 

pateicos par jūsu brīnišķīgo kalpošanu 

mums!” 

 
 

B.Begina tēvs, bijušais premjerministrs 

Menahems Begins, nodrošināja 

valdības atbalstu, kad Starptautiskā 

kristiešu vēstniecība tika dibināta 

Jeruzalemē Būdiņu svētku laikā 
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1980.gadā. Tajā laikā trīspadsmit valstu 

vēstniecības bija tikko pametušas 

pilsētu un pārcēlušās uz Tel Avivu, 

protestējot pret Kneseta (valdības) 

izdoto “Jeruzalemes likumu” – atzīt 

Jeruzalemi par vienotu, nedalāmu un 

mūžīgu Izraēlas galvaspilsētu, kā to 

pasludināja ķēniņš Dāvids pirms trīs 

tūkstošiem gadu. Brīdī, kad visas 

valstis pagrieza muguru Jeruzalemei, ap 

1000 svētceļnieku no 40 tautām 

reaģēja, pieņemot lēmumu dibināt 

Starptautisko kristiešu vēstniecību 

Jeruzalemē, tā izrādot solidaritāti un 

paužot atbalstu 3000 gadu senajām 

ebreju tiesībām uz Jeruzalemi kā 

galvaspilsētu. Caur Jesaju izteiktais 

Dieva aicinājums mierināt Viņa tautu 

un runāt laipni ar Jeruzalemi kļuva 

ICEJ kalpošanas vadmotīvs Jes.40:1-2 

ang.tulk.  

 

Izraēlas premjerministrs Benjamins 

Netanjahu ar siltiem sveicieniem 

uzrunāja tūkstošiem svētku dalībnieku: 

“Gadu no gada jūs ierodaties šeit no 

vairāk nekā simts valstīm un izejat 

Jeruzalemes ielās. To darot jūs 

atgādināt Izraēlas iedzīvotājiem, ka mēs 

neesam vieni. Jūs atgādināt mums, ka 

visā pasaulē ir cilvēki, kuri atzīst, ka, 

atgriežoties Ciānā, ebreju tauta ir 

atgriezusies mājās. Šī zeme ir mūsu 

dzimtene. Šī ir tā pati zeme, kurā ebreju 

patriarhi lūdza, kurā mūsu pravieši 

sludināja, un kurā mūsu ķēniņi valdīja. 

Šī ir tā pati zeme, no kuras pirms 2000 

gadiem izskanēja vēsts par mieru un 

mīlestību, lai vēlāk izplatītos pa visu 

pasauli”, - sacīja B.Netanjahu. (visu 

premjera uzrunu var noklausīties angļu 

valodā http://www.vimeo.com/15224459) 

 

“Par vienotu Jeruzalemi” 

 

Tā kā Jeruzaleme atkal atrodas strīdu 

virpulī un tiek apspriesta tās dalīšanas 

iespēja, šī gada svētkos vairāk-kārt tika 

uzsvērts globālais kristiešu atbalsts 

nedalāmai jeb vienotai Jeruzalemei zem 

Izraēlas suverenitātes. To nevarēja 

nepamanīt arī Jeruzalemes gājienā, kad 

vairāki tūkstoši svētceļnieku izgāja 

pilsētas ielās ar karogiem; daudziem 

bija īpaši T-krekli “par vienotu 

Jeruzalemi”. 

 

  
 

 

 

 

http://www.vimeo.com/15224459
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Svētku gājiens 
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Jeruzalemes mērs Nirs Barkats, uzrunājot svētku dalībniekus, sacīja: “Ideoloģiski Jeruzaleme ir pasaules 

sirds. Sirdi nevar sadalīt. To nevar pārdalīt. Tā vienkārši nedarbosies… Tas dod mums daudz spēka 
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un enerģijas, kad mēs redzam šādu atbalstu vienotai Jeruzalemei no visām pasaules malām, un es esmu 

ieradies, lai pateiktu - paldies jums, ka atbraucāt!” 

 

 
 

Svētku noslēguma vakars tuksnesī pie Nāves jūras 
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Svētku noslēgumā tuksneša oāzē kalpoja evaņģēlists Reinhards Bonke. „Es nezinu, kā kāds, kurš ir 

piedzimis no augšienes, var nebūt „PAR IZRAĒLU””, viņš sacīja. 

 

  
 

Vairāk info par svētkiem lasiet angļu valodā: 
http://www.travelujah.com/blogs/entry/Feast-of-Tabernacles-Opening-Night 

http://www.travelujah.com/blogs/entry/Why-Do-Christians-Come-Up-to-Jerusalem-for-Sukkot- 

http://www.travelujah.com/blogs/entry/The-Christian-Feast-of-Tabernacles 

Materiālu sagatavoja ICEJ pārstāvis Dāvids Parsons, apkopoja un tulkoja Ilze Saulīte 

www.icej.org / info: saulites@hotmail.com / 2010.gada novembris 
 

Vispasaules lūgšanu diena par mieru Jeruzalemē 2010 

 

http://www.travelujah.com/blogs/entry/Feast-of-Tabernacles-Opening-Night
http://www.travelujah.com/blogs/entry/Why-Do-Christians-Come-Up-to-Jerusalem-for-Sukkot-
http://www.travelujah.com/blogs/entry/The-Christian-Feast-of-Tabernacles
http://www.icej.org/
mailto:saulites@hotmail.com
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Laikā, kad nesaskaņas valda tautās, 

politikā un starp reliģijām, miljoniem 

kristiešu nu jau devīto gadu pirmajā 

oktobra svētdienā vienojās lūgšanās 

par mieru Jeruzalemē.  

Šogad, 3.oktobrī, par Dieva mieru, 

mērķiem un Viņa svētību Jeruzalemes 

iedzīvotājiem lūdza kristīgās draudzes 

vairāk nekā 175 tautās, ieskaitot 

pagrīdes draudzes septiņās 

musulmaņu zemēs un Ķīnā. 

 

Kristieši lūdz Pakistānā 

 

Haas Promenādē Jeruzalemē 

norisinājās īpašs pasākums, kas tika 

translēts tiešraidē daudzās valstīs.  

 

Lūgšanu dienā Jeruzalemē 

 

 

Lūgšanu dienas organizators Roberts 

Sterns uzsvēra: „Mēs neesam šeit 

sapulcējušies, lai gūtu reliģisku 

pieredzi. Mēs esam sanākuši tādēļ, ka 

mēs ticam lūgšanu spēkam… Kad 

cilvēku plāni panākt mieru izgāžas, 

īstenojas Dieva miera plāni… Šodien 

paaudze, kura izdzīvoja Holokaustā 

un Jēzus Kristus draudze necietīs 

klusu. Mēs pacelsim savas balsis 

Apvienoto Nāciju Organizācijā, 

Eiropas Savienībā, savās draudzēs, 

universitātēs, Baltajā namā, un visos 

četros zemes stūros… Ir laiks Dieva 

ļaudīm ne vien klausīties šofar (raga) 

skaņās, bet pašiem būt šofar!”   

Jeruzalemes mērs Nirs Barkats 

uzrunāja klātesošos: „Vislabākais 

veids, kā lūgt par Izraēlu, tas ir - lūgt 

šeit, Izraēlā. Šodien, vairāk kā jebkad 

agrāk, jūsu solidaritāte ir ārkārtīgi 

svarīga mums.” 
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Pārstāvot jauno paaudzi, Izraēlas arābu 

tautības kristietis Emils Haloums lūdza 

Dievu angļu un arābu valodās: „Kungs, 

lai Jeruzaleme ir paraug-modelis visām 

pilsētām Vidējos Austrumos… Lai 

miers Jeruzalemē kļūst realitāte, nevis 

sapnis!”  

Kristieši pasaules tautās apvienojās 

ne vien lūgšanās par Jeruzalemi, bet 

arī lai pabarotu tās trūcīgos 

iedzīvotājus. 

 

Mācītājs Sterns pasniedza indivīdu un 

draudžu saziedoto dāvanu, lai palīdzētu 

izraēliešiem – gan ebrejiem, gan 

arābiem, kuri dzīvo zem iztikas 

minimuma, ieskaitot bērnus, 

Holokaustā izdzīvojušos vecos ļaudis, 

jaunos imigrantus un bēgļus no 

vajāšanu pārņemtajiem reģioniem, kā  

arī ģimenes, kas cieš Vidējo Austrumu 

politisko strīdu dēļ. Mēs kopīgi 

priecājamies, ka pasaules kristiešu 

atbalsts Jeruzalemes iedzīvotājiem tika 

pausts ne vien garīgi un morāli, bet arī 

praktiski. 

Vairāk info par šo projektu 

www.daytopray.com/feedisrael.aspx 

Lūgšanu dienā Jeruzalemē: Kristiešu draudzes „Dieva 

mājas” mācītājs Samuels Thomas Valuthadathils un 

ICEJ pārstāvji  - Māris un Ilze Saulīši 

 

Jeruzalemes Lūgšanu dienas pasākuma 

spilgtākos brīžus variet noskatīties 
http://www.youtube.com/watch?v=BzPEJQj_jIw 

Buffalo, NY: Oct. 3, 2010 Media Contact: Joel James / 

Stephen Jenks  www.daytopray.com / tulkoja Ilze Saulīte 

 

  

http://www.daytopray.com/feedisrael.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=BzPEJQj_jIw
http://www.daytopray.com/

