
Izraēlas draugs Dāvids Vilkersons aizgājis mūžībā 
 

 

 

Izraēla  ir  zaudējusi  dārgu  draugu un atbalstītāju - kristieti, kurš mīlēja Izraēla tautu un zemi. 

Dāvids Vilkersons, Ņujorkas “Times Square Church” draudzes mācītājs gāja bojā 

nelaimes gadījumā autokatastrofā š.g. 27.aprīlī netālu no Dallas Teksasā. 

Iespējams, ka visvairāk Vilkersons bija pazīstams aiz robežām kā grāmatas 

“Krusts un duncis” autors, ko viņš sarakstīja 1963.gadā, apkopojot savu pieredzi 

kalpošanā narkomāniem un bandas pārstāvjiem Ņujorkā. Grāmatas vēsts vēlāk 

tika iemūžināta filmā, kā rezultātā vēl viens Izraēlas uzticams draugs Pat Bone 

kļuva plaši pazīstams. 

 

2003.gadā “Israel Today” redaktoram Avielam Šneideram bija privilēģija intervēt 

D.Vilkersonu viņa vizītes laikā Lielbritānijā.  

Piedāvājam jums izlasīt šo interviju. 

 

Israel Today: Ko Jūs kā amerikāņu kristietis domājat par karu Irākā? 

Vilkersons: Es jau iepriekš runāju par Sadama Huseina krišanu un brīdināju 

mūsu prezidentu, ka visi konflikti risinās ap Izraēlu. Nafta nav galvenais strīdu 

jautājums. Sadams plānoja ar apkārtējo arābu palīdzību iznīcināt Izraēlu.  Sadams 

Huseins ir neatlaidīga persona un es esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš deva mūsu 

prezidentam šādu spēcīgu pārliecību glābt Izraēlu no Huseina plānotā uzbrukuma. 

Israel Today: Vai Jūs tiešām ticat, ka prezidents Bušs izvēlēsies pieņemt 

lēmumus saskaņā ar Bībeli tā vietā, lai rīkotos „politiski korekti” attiecībā pret 

Izraēlu?  



Vilkersons: Tādēļ es aicinu ASV kristiešus lūgt par mūsu prezidentu katru dienu, 

kā arī lūgt pret antisemītismu, kas joprojām eksistē Draudzē. Kad es nodibināju 

“Times Square Church” draudzi, Dievs mani brīdināja, lai mēs vienmēr paliktu 

uzticīgi Izraēlai. Un es tāds esmu bijis.  

Israel Today: Jūs atrodaties Eiropā, kur daudziem kristiešiem nav saprašanas par 

ASV uzsākto karu Irākā. 

Vilkersons: Daudzi kristieši Eiropā vienkārši neizprot Dieva Vārdu. Sadama 

raķetes tika tēmētas vienīgi uz Izraēlu, nevis uz arābu kaimiņu valstīm. Un 

antisemītisms izplatās draudzēs. Jo īpaši tas ir jūtams šeit,  Lielbritānijā. 

Israel Today: Vai Jūs raksturotu islāma reliģiju kā miermīlīgu tāpat kā Jūsu 

prezidents? 

Vilkersons: Es esmu lasījis Korānu un esmu pārliecināts, ka šī grāmata ir maldu 

mācība. Islāms ir postoša reliģija. Man tas šķiet tik dīvaini, ka evaņģēlija 

sludinātāji nesaprot, ka Dievs nav lauzis Savu derību ar Izraēlu. Dievs deva 

Izraēlam zemi, un ikviena tauta, kas vēlas iznīcināt Izraēlu, tiks sodīta. 

Israel Today: Jums ir liela drosme ieņemt tik radikālu nostāju, atbalstot Izraēlu. 

Vilkersons: Kristīgajā pasaulē mani par to bieži kritizē. Taču, paužot savu 

nostāju, esmu izjutis bagātīgu Dieva svētību, kas man ir daudz svarīgāka un 

vērtīgāka.  

Israel Today: Pēc kara Irākā Izraēla atkal ir pasaules uzmanības centrā. Vai 

“Ceļu kartei”, Jūsuprāt, ir kādas izredzes atnest mieru starp izraēliešiem un 

palestīniešiem? 

Vilkersons: Nē! Kā Bušs, pazīstot Bībeli, var atmest dievbijību un izdarīt 

spiedienu uz Izraēlu, lai tā iziet uz teritoriālo kompromisu “Ceļu kartes” dēļ? 

Dievs viņu par to sodīs. Dolārs kritīs, Bušs nonāks depresijā un, iespējams, 

zaudēs nākamajās vēlēšanās. Es lūdzu ik dienu, lai prezidenta ticīgie padomnieki 

iespaidotu viņu vairāk nekā politiskie padomnieki. 

Israel Today: Citiem vārdiem - Jūs sakāt, ka konfliktam starp Izraēlu un arābiem 

nav cilvēciska risinājuma? 

Vilkersons: Dievs ir apsolījis pasargāt Savu tautu. Viņš ir slēdzis derību un devis 

viņiem Apsolīto zemi. Viņš ir nospraudis robežas un Viņš arī tās sargās. Es 

nesaredzu reālu cerību par mieru, jo es nevaru iedomāties Izraēlu atsakāmies no 

ebreju apmetņu teritorijām, kā to pieprasa arābi. Arī arābi saka, ka miera nebūs, 

kamēr Jeruzalemes Austrumu daļa nekļūs par Palestīnas valsts galvaspilsētu. Bet 

tas ir pilnīgā pretrunā ar Dieva gribu. Mans draugs, ja pasaule piespiedīs sadalīt 

Jeruzalemi, tā atradīsies haosā. 

Israel Today: Mēs Izraēlā varam pateikties Dievam, ka Viņš ir mūsu slepenais 

ierocis. 



Vilkersons: Lūdzu, publicējiet manu brīdinājumu valstīm, kas nostājas pret 

Dieva tautu Izraēlu un Viņa pilsētu Jeruzalemi! Dievs tā ir teicis un Viņš to 

piepildīs. Šalom un Dieva svētības jums! 
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