
        
          Šalom jums no Varenā Ķēniņa 

                 pilsētas Jeruzalemes! 

 

Šajā vēstulē mēs velētos dalīties ar jums 

svarīgākajos notikumos, kuri notikuši marta 

mēnesī. Kristīgo Draudžu Asociacija,kurā ietilpst 

450 Krievijas un 600 citu valstu draudzes, ordinēja 

mācītāju Orenu Lev Ari bīskapa amatam. Mācītājs 

Orens Lev Ari ir pirmais šīs asociācijas bīskaps 

Apsolītajā zemē.,,Tas ir Dieva aicinājums un liels 

pagodinājums man, kā arī saprotu to, ka garīgajā 

pasaulē kaut kas ir izmainījies, jo ikreiz kopā ar 

aicinajumu nāk arī svaidījums. Tādēļ, paļaujos uz 

To Kungu, uzticos Viņam, Viņa svētībai šajai kalpošanai” – tā dalījās mācītājs 

Orens.  

Sankt-Pēterburgā telekanālā TBN-Russia  tika izteikta pateicība un  atzinība par 

profesionālu darbu un kalpošanu TBN-Israel kanālā. Davanā tika saņemts piemiņas 

paklājs ar telekanāla emblēmu. Viesošanās vizītes laikā Sankt-Pēterburgā mācītājs 

Orens kalpoja arī vairākās Sankt-Pēterburgas draudzēs, kur viņš dalījās ar Vārdu 

par Dieva Tēva Mīlestību attiecībā uz mums. Dievkalpojumu laikā ap 20  cilvēku 

pieņēma Jēzu Kristu par savu Kungu un Glābēju, kā arī daudzi saņēma fizisku un 

garīgu dziedināšanu. 

 

Marta mēnesis iesākās ar jauniešu nakts 

lūgšanu dievkalpojumu. Lūgšanas notika 

divās Izraēlas pilsētās: Nācaretē- Illit un 

Jeruzalemē. Draudzei ,,Lielās Godības 

Ķēniņš” Jeruzalemē pievienojās draudze 

no Ašdodas. Jauniešu kalpošanā bija 

svaidīta slavēšana, spēcīgas lūgšanas tika 

lūgtas par  visu Izraēlas jauniešu glābšanu.  

 

               Marts   2012 



 No 5.-8.03.2012. mūsu draudze ,,Lielās 

Godības Ķēniņš” piedalījās ģimenes 

konferencē, kuras spīkers bija ASV 

bīskaps Mihails Petrovs un viņa 

komanda.Konference bija ne tikai 

visiem ģimenes pāriem no visām 

Izraēlas draudzēm, bet arī tiem, kuri 

savā dzīvē piedzīvojuši šķiršanos, vai 

dzīvesbiedra nāvi. Mēs saprotam, ka 

šķīsta ģimene ir galvenā svētība Kristus 

miesai un spēcīgs ieocis Dieva rokās, lai izlietu Savu slavu un tiktu izplatīta Viņa 

Valstība. Tāpēc, bija brīnišķīgi redzēt, kā šo trīs dienu laikā Dievs dziedināja 

cilvēku sirdis, atjaunoja sen izdzisušas attiecības un nostiprināja vienotību ģimenē. 

,,Šodien visi sātana centieni ir vērsti uz ģimenes izsmiešanu, tās pamatu,vērtību un 

nozīmes sagraušanu. Un mēs priecājamies, ka šodien, kā nekad agrāk, Dievs Izlej 

Savu žēlastību un labvēlību pār ģimenēm draudzē, ceļot tās uz cietas klints”- teica 

mācītājs Orens Lev Ari. 

 

Martā mūsu draudzi apciemoja kalpotāji no starptautiskās asociācijas ,,Tēva 

Sirds”: bīskaps Mihails Petrovs,mācītāji: Valdemārs Rozengruns un Jevgēnijs 

Kuzņecovs. Viņi vadīja Šabata dievkalpojumu draudzē, kā arī konfrerenci, kuras 

galvenā tēma bija Dieva kā Tēva pieņemšana. ,,Mani aizskāra īstenā patiesība, ka 

ja mēs sevī nesam nepareizu Debesu Tēva tēlu, mēs attiecīgi tam arī rīkojamies. 

Tāpēc ir ļoti svarīgi sevī nest tiesi 

pareizo Dieva Tēva tēlu, īsteno Viņa 

būtību. Jēzus taču teica, ka ,,Es daru to, 

ko dara Tēvs”” – savos iespaidos par 

konferenci dalījās Marija Goren. 

Esam ļoti pateicīgi par draudzību ar 

kalpotājiem no asociācijas ,,Teva 

Sirds”, un mēs ticam, ka mūsu 

attiecības tālāk attīstīsies Viņa slavai. 

 

Katru Savu sākumu Dievs ceļ no 

pašiem pamatiem, no nulles, lai visa slava tiktu atdota vienīgi Viņam. Šomēnes Tas 

Kungs runāja uz kādiem no draudzes ,,Lielās Godības Ķēniņš”  locekļiem un tās 

līderiem  par  to, ka mums jāsāk ziedot savas finanses, lai varētu tikts iegādāts 

Lūgšanu Nams. 



        Kontaktinformācija telefons:   
                   + (972)-2-622-4565 

     

      Mūsu vietne   www.kggj.org 

    Mūsu draudzes locekļi jau ir aktīvi sākuši ziedot, kā arī mēs  saprotam, ka šī nama 

cena ir ļoti augsta, un saviem spēkiem mēs  nespēsim to paveikt, tādēļ lūdzam jūs 

atbalstīt  mūs šajā projektā ar savām lūgšanām un finansēm . Mēs ticam, ka mūsu 

ziedojumus Tas Kungs pavairos tapat kā Viņš pavairoja divas zivis un piecas 

maizes, lai pabarotu ļaužu tūkstošus, un Lūgšanu Nams Jeruzalemē kļūs par 

Atmodas Centru ne tikai Izraēlā, bet tas būs arī Atmodas Centrs daudzām citām 

valstīm, uz kurām dosies dažādas tautas, lai atjaunotu garīgo atjaunošanos, 

saņemtu spēcīgu svaidījumu un Kungu Kunga pielūgsmi. 

 

Ezras 1:3 rakstīts: ,,Ikvienam, kas starp jums ir no Viņa tautas, lai viņu Dievs ir ar 

viņu,-un lai viņš iet uz Jeruzalemi Jūdas zemē un ceļ Tā Kunga, Izraēla Dieva 

namu. Viņs ir Tas Dievs, kas mīt Jeruzalemē.”  Lai Dievs ir ar ikvienu no mums 

Viņa nama celtniecībai Jeruzalemē! 

 

 

 Vēlos sveikt jūs pašos lielakajos kristīgajos svētkos – Pesaha svetkos! Tie ir lielās 

uzvaras svētki, un mūsu komanda novēl, lai Augšāmcēlušais Dzīvais Dievs Jēzus 

Kristus vienmēr būtu jūsu un jūsu tuvinieku dzīvē! 

 

1.Korint.5:7 ,,Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo 

arī mūsu Pasā jērs ir par mums upurēts Kristus!” 
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                 Zemes! 


