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Kristīgās vēstis no Izraēlas  
2014. gada februāris 

Notikumi 2013. gada nogalē 

 

Kristīgā kopiena Izraēlā 

turpina augt 

Saskaņā ar laikraksta The Jerusalem Post 

ziņojumu, kristīgā kopiena Izraēlā turpina 

augt un 2013. gadā tā ir palielinājusies 

par 3000 cilvēkiem.  

Pēdējā statistika liecina, ka uz doto brīdi 

Izraēlā ir 161 000 kristiešu. Apmēram 

80% Izraēlas kristiešu ir arābi. Pārējie 

lielākoties ir ebreju izcelsmes imigranti 

no bijušās Padomju Savienības, kuri ieguvuši pilsonību saskaņā ar Likumu par 

atgriešanos, kas tika pieņemts pēc komunistiskā režīma krišanas 1991. gadā. 

Pilsēta ar vislielāko kristiešu skaitu Izraēlā ir Nācarete, kurā dzīvo 22 400 kristiešu, tai 

seko Haifa ar 14 600 kristiešiem, Jeruzalemē 11 900, bet Šfaramā 9600 kristiešu.  

Statistika liecina, ka 2012. gadā kristietēm piedzimuši 2610 bērni un vidējais bērnu 

skaits kristiešu sievietei ir 2,2. Salīdzinājumam, vidējais bērnu skaits musulmanietei ir 

3,5 bērni, ebrejietei 3 bērni, bet drūzu sievietei 2,3 bērni. 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, kristiešu skolēni pārspējuši savus nekristīgos vienaudžus 

ar iegūto vidusskolas izglītību. 2012. gadā vidusskolas beigšanas atestātus ieguvuši 69% 

kristīgo skolēnu, 61% ebreju, 50% musulmaņu un 64% drūzu skolēnu. 

 

 

Kristieši Izraēlā aizvadījuši Kristus 

dzimšanas svētkus 

Izraēlas Tūrisma ministrija Ziemassvētku laikā 

nodrošināja transportu no Jeruzalemes uz Betlēmi 

par brīvu visiem, kas vēlējās apmeklēt Kristus 

dzimšanas baznīcu, kurā norisinājās diennakts 

dievkalpojums no 24. decembra pusdienlaika līdz 

nākamās dienas pusdienlaikam. 

 

 

Nācarete (Foto: Izraēlas Ārlietu ministrija) 
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Pēc Tūrisma ministrijas ziņām 2013. gadā Betlēmi apmeklēja ap 2 miljoni tūristu, kas 

teju divkārt pārsniedza 2012. gada rādītājus - 1,18 miljonus cilvēku.  

Bez tam IAS (Izraēlas Aizsardzības spēki) nodrošināja neierobežotas iespējas 

Rietumkrasta palestīniešu kristiešiem apciemot savas ģimenes Izraēlā svētku laikā, kā 

arī nelielajai kristiešu kopienai Gazā izsniedza 500 atļaujas apmeklēt Izraēlu un 

Rietumkrastu.  

Tūkstošiem ticīgo Ziemassvētku vakarā ieradās uz pusnakts Misi Silītes laukumā 

Betlēmē, ko vadīja Jeruzalemes latīņu patriarhs arhibīskaps Foads Tvāls. 

Apmēram 1000 cilvēku piedalījās dievkalpojumā Kristus dzimšanas baznīcā.  

Misi apmeklēja arī palestīniešu prezidents Mahmuds Abass un palestīniešu 

premjerministrs Rami Hamdallahs, kā arī Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās 

Ketrīna Eštone. 

   

 

Premjerministrs Netanjahu un 

prezidents Peress sūta svētku 

novēlējumus kristiešiem Izraēlā 

un visā pasaulē  

Valsts vadītājiem uzrunājot kristiešus no ēkas 

jumta galvaspilsētā, iedzīvotājus pārsteidza 

sniegs, kas pakāpeniski izvērtās par vienu no 

spēcīgākajām sniega vētrām pēdējo gadu laikā 

Izraēlā.  

Premjerministrs svētku uzrunā norādīja uz ebreju un kristiešu kopīgo mantojumu, 

atzīmējot, ka liela daļa no šīs kopīgās vēstures ir veidojusies Jeruzalemē.  

"Mums ir iespaidīga pagātne, kopīgas vērtības un vēlēšanās kopā veidot nākotni, kurā 

valdītu miers, drošība un labklājība," sacīja Netanjahu.  

"Tāpēc no miera pilsētas Jeruzalemes es sūtu jums vissiltākos sveicienus Ziemassvētkos. 

Priecīgus svētkus!"  

Trīs dienas pirms Ziemassvētkiem arī Izraēlas prezidents Šimons Peress sveica 

kristiešus svētkos Franciskāņu klostera sanāksmē Ramlā.  

Dievkalpojumā piedalījās vadītāji no dažādām kristīgajām konfesijām, un Peress pat 

pievienojās vietējās skolas korim, kas dziedāja Ziemassvētku dziesmas angļu, arābu un 

ebreju valodās.  

"Tā ir lieliska izdevība mums visiem kopā svinēt Ziemassvētkus," sacīja prezidents. "Mēs 

visi lūdzam vienu un to pašu lūgšanu vienam un tam pašam Kungam - lai Viņš dāvā 

mieru un brīvību no naida mums un mūsu bērniem," viņš sacīja.  

"Esmu ieradies šeit, lai sveiktu jūs svētkos Izraēlas valsts vārdā, kurā līdzās dzīvo ebreji, 
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kristieši un musulmaņi. Ar lielu prieku es nododu sveicienus jums no visas Izraēla 

tautas. Vienas reliģijas svētki ir visas valsts svētki."  

Uzrunājot baznīcā sapulcējušos, Peress teica, ka Izraēlas valsts nes atbildību par savu 

kristīgo pilsoņu drošību un brīvību, kā arī par kristiešu svētvietu aizsardzību. Prezidents 

atzīmēja, ka valsts ir ieinteresēta, lai kristieši saņemtu vienlīdzīgu attieksmi, justos brīvi 

un nestu sevī cerību, kas vieno mieram un labākai pasaulei."  

Kā ik katru gadu, Ebreju Nacionālais fonds sagādāja kristiešiem Ziemassvētku eglītes, 

kas tika dāvinātas trīs izdales punktos valstī, tai skaitā Jeruzalemē. Šo iespēju izmantoja 

kristiešu ģimenes, garīdznieki un ārvalstu diplomāti.  

Svētku egles tika piedāvātas arī baznīcām, klosteriem, vēstniecībām un ārvalstu 

žurnālistiem. 

 

Gaidāmie notikumi 2014. gadā 

 
   

Pāvesta gaidāmā vizīte 

Vatikāns janvāra sākumā paziņoja, ka šī gada 

maijā pāvests Francisks plāno apmeklēt 

Izraēlu un pie reizes doties vizītē uz 

palestīniešu pašpārvaldes teritoriju un 

Jordāniju.  

Franciska vizīte būs ceturtā mūsdienu 

pāvestu vizīte Izraēlā. Līdz šim Izraēlā ir 

viesojies pāvests Pāvils VI 1964. gadā, 

pāvests Jānis Pāvils II 2000. gadā un pāvests 

Benedikts 2009. gadā. Franciska vizīte 

iezīmēs 50 gadu robežu kopš pirmās, pāvesta Pāvila VI vizītes, kad Vatikāns vēl nebija 

atzinis Izraēlu kā valsti.  

Izraēlas Ārlietu ministrijas pārstāvis Jigals Palmors teica, ka pāvests ir "ļoti gaidīts 

Izraēlā un tiks uzņemts tikpat sirsnīgi kā viņa priekšgājēji."  

Pāvests Francisks viesosies Izraēlā no 24.-26. maijam, viņš apmeklēs Jeruzalemi, Betlēmi 

un Ammānu.  

Prezidents Šimons Peress, premjerministrs Benjamins Netanjahu un Kneseta 

priekšsēdētājs Juli Edelšteins jau ir tikušies ar pāvestu pēc viņa stāšanās amatā un savās 

tikšanās reizēs visi trīs ir aicinājuši pāvestu apmeklēt Izraēlu. 

Savā Ziemassvētku vēstījumā pāvests Francisks lūdza par mieru reģionā.  

"Svētī zemi, kurā Tu nolēmi nākt pasaulē, un dod labvēlīgu iznākumu miera sarunām 

starp izraēliešiem un palestīniešiem," viņš sacīja.  

 

Benedikts XVI pie Rietumu mūra. 

Foto: Nati Shohat 
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Janvārī paziņojot par savu ceļojumu, pāvests teica, ka cits svarīgs šīs vizītes mērķis ir 

atzīmēt 50. gadadienu kopš pāvesta Pāvila VI vizītes Jeruzalemē, kur viņš tikās ar tālaika 

ortodoksālo kristiešu garīgo vadītāju, ekumēnisko patriarhu Atenagorasu no 

Konstantinopoles.  

Līdzīga tikšanās paredzēta arī Franciska plānotajā vizītē, kad pāvests ir nolēmis tikties 

ar pašreizējo ekumēnisko patriarhu Bartolomeju I. Domājams, ka abi vadītāji noturēs 

kopīgu Misi Svētā Kapa baznīcā Jeruzalemē. Tiek uzskatīts, ka tur Jēzus tika krustā sists 

un apglabāts. 

   

 

Vietējo kristiešu integrācija 

Izraēlas sabiedrībā 

Daži no kristiešu integrācijas kustības 

spilgtākajiem vadītājiem ir garīdznieki, 

kuri apgalvo, ka kristīgā kopiena ir 

nogurusi no tradicionālās garīdzniecības 

līdzšinējās vadības un tās naidīguma pret 

valsti.  

2013. gadā atsevišķi kristiešu vadītāji 

atklāti aizstāvēja jaunās tendences, un 

izskatās, ka 2014. gadā aicinājums pievērst 

lielāku uzmanību integrācijas jautājumiem pieaugs.  

Ziemassvētku dienā IAS (Izraēlas Aizsardzības spēki) ziņoja, ka armijai 2013. gada 

otrajā pusē ir pievienojušies 84 kristieši, kas ir daudz vairāk nekā iepriekšējos gados.  

Šī jaunā tendence uztrauc tradicionālo kristīgo arābu vadību. Vairāki Izraēlas valdības 

arābu pārstāvji jau ir uzstājušies pret kristiešu iesaistīšanu armijā un pat ir draudējuši 

padzīt no kanceles tēvu Gabrielu Nadafu - ievērojumu kristiešu integrācijas atbalstītāju, 

ja viņš neizbeigs savas aktivitātes. 

Šajā mēnesī nobalsošanai Knesetā tika iesniegts likumprojekts, kas arābu kristiešiem 

piešķirtu oficiāli atzītas Izraēlas minoritātes identitātii, ar ko viņi atšķirtos no pārējiem 

arābu iedzīvotājiem. 

Likumprojektam ir kristiešu vadītāju un aktīvistu atbalsts. Kāds IAS virsnieks sacīja, ka 

lepojas ar savu kristīgo pārliecību un vēlētos, lai arī valsts viņu atzītu kā kristieti. 

Šķiet, ka šis jautājums būs aktuāls arī šogad gan vietējā kristiešu kopienā, gan 

publiskajās debatēs. 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IAS kristīgie karavīri, viesojoties  

Izraēlas Kristiešu Rekrutēšanas forumā  

(Foto: IDF) 
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"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. 

2014. gada februāris 

Plašāku ziņu klāstu par notiekošo Izraēlā lasiet Izraēlas vēstniecības Latvijā mājas lapā: 

Embassies.gov.il/riga 

 

 


