Wiadomości z Izraela – nr 160
Modlitwa o Izrael, 24–25.08.2016
24.08.2016
1. Tureckie czołgi wjechały do Syrii. Recep Erdogan apeluje: „Skończymy z zamachami!”
*Tak naprawdę Turcja ma swój plan: chce
utworzyć strefę buforową dla uchodźców
syryjskich (na co dostali pieniądze z UE), na
terenie Syrii a nie Turcji oraz nie dopuścić
do utworzenia państwa kurdyjskiego. Pierwszym krokiem jest niedopuszczenie do uzyskania ciągłości terytorialnej terenów zajętych przez Kurdów. Żądają wycofania się
kurdyjskich wojsk z terenów zajętych na zachodzie Syrii. Do żądań Turcji dołącza rząd
prezydenta B. H. Obamy (USA), który zagroził wstrzymaniem pomocy Kurdom, jeśli nie
oddadzą terenów Turkom. (Kurdowie jako
jedyni skutecznie walczą z ISIS. W prasie
mówi się, że rząd USA zdradził Kurdów).

dźgnąć nożem żołnierza. Ranił go lekko. Został zastrzelony podczas ataku.

3. Egipski prezydent Abd al-Fattah as-Sisi
i jordański król Abdullah II wezwali do przełamania impasu i rozpoczęciu poważnych
negocjacji pokojowych, które przyniosą
utworzenie niezależnego państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r., ze stolicą we
Wschodniej Jerozolimie. Obaj politycy pochwalili również posunięcie palestyńskiego
przewodniczącego, Mahmuda Abbasa, który podjął starania na rzecz pojednania między palestyńskimi frakcjami al-Fatahu i Hamasu. Obaj przywódcy potępili również
ekstremizm, mówiąc o nim, że zniekształca
obraz islamu.

25.08.2016
2. Koło osiedla Itzchar (Samaria) miał miejsce zamach. Palestyński Arab rzucał kamieniami w przejeżdżające samochody na trasie Gilad w Samarii, a następnie próbował
zbiec. Patrol IDF zaczął pościg za nim. Terrorysta wyszedł z samochodu i próbował

4. Dzisiaj rano palestyńska łódź rybacka
naruszyła granicę dopuszczonego do połowu akwenu wód przy Strefie Gazy. Podczas
próby zatrzymania, izraelskie okręty patrolowe musiały otworzyć ogień, raniąc 1 Palestyńczyka. Aresztowano 2 osoby.

5. Trwa konferencja uwielbieniowa „Elav” Przed budynkiem konferencji odbywa się
w Jerozolimie.
demonstracja organizacji ortodoksyjnej Lehara, która uważa, że przyjmowanie przez
Żydów Jeszui jako Mesjasza stanowi przejście na „inną religię”, wynarodowienie
Żydów, kontynuację tego, czego nie dokończyły inkwizycja, wyprawy krzyżowe i Holokaust. Izraelska policja nie dopuściła demonstrantów do wejścia.
Módlmy się o Bożą ochronę, wolność i odwagę w Duchu Świętym dla uczestników
konferencji, mesjańskich Żydów i arabskich
chrześcijan oraz ich znajomych i przyjaciół.
Stójmy z nimi w naszym wspólnym Mesjaszu, którego wyznawanie w Izraelu nie jest
tak łatwe, jak u nas.
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