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1. Pozdrawiamy z konferencji Stowarzyszenia Służba „Szalom” w Oświęcimiu.
Usługują goście z Polski, Izraela, Jordanii,
USA i Niemiec. Podczas spotkań, wykładów
i chrztu przeżywamy wspaniały czas Bożego
działania. Dziękujemy za cudowny czas i zapraszamy za rok (17–20.08.2017).
(Wykłady z konferencji dostępne są na stronie Stowarzyszenia http://www.shalomoswiecim.pl/wyk-ady-konferencyjne.html oraz
na zamówienie)

4. Kolejny bojkot. W Jerozolimie planowano
budowę kolejki linowej na Górę Oliwną ze
Starego Miasta. Z inwestycji wycofała się
2. Do posterunku IDF koło osiedla Ofra (Sa- francuska firma ze względu na naciski rumaria) zbliżył się palestyński Arab. Gdy nie chów pro palestyńskich we Francji.
odpowiedział na wezwania żołnierzy, żeby
się zatrzymał, został zastrzelony. Na miejsce
przybyli saperzy IDF, żeby zbadać ciało. Rzecznik IDF powiedział, że wydarzenie jest badane.

3. BOJKOT. Ambasady Izraela w Brukseli
i w Berlinie zwróciły się do „Brussels Airlines” z żądaniem natychmiastowego usunięcia decyzji o bojkotowaniu izraelskiej chałwy firmy Ahava produkowanej w Samarii
(Izrael). „Brussels Airlines”, pod wpływem
organizacji bojkotujących Izrael, dołączyły do
bojkotu. Teraz mogą utracić możliwość lądowania w Izraelu.

27.08.2016
5. Około 20-letnia Arabka została zatrzymana na przejściu Qalandia (Samaria). Znaleziono u niej nóż.

6. Na przejściu koło Maarat ha-Machpela
(Grobu Patriarchów), żołnierze Magabu zatrzymali 18-letniego Araba, mieszkańca Hebronu, u którego znaleziono nóż. Z Magabu
podano, że z pierwszego śledztwa wynika,
iż Arab miał zamiar przeprowadzić zamach
jako zemstę za zabicie jego kuzyna podczas
próby dokonania zamachu w tym samym
miejscu przed pół rokiem.

28.08.2016
7. Po miesięcznej przerwie proces Eleora
Azarii, „żołnierza z Hebronu”, wkracza w etap
zeznań na rzecz obrony. Oficer bezpieczeństwa w żydowskiej części Hebronu oświad-

czył: „Często byłem zaangażowany w sytuacje terroru w okręgu. Nie pouczałem żołnierzy odnośnie otwarcia ognia, ale widziałem
na własne oczy, że w trakcie zamachu, żołnierze wystrzeliwali do terrorysty wszystkie
kule aż został zneutralizowany. Strzelali również w głowę, żeby mieć pewność, że terrorysta nie zaktywuje pasa wybuchowego i nie
będzie kontynuować zamachu. Wszyscy ci
żołnierze nie byli oskarżani przed sądem”.
W Izraelu słychać coraz więcej głosów, że potraktowanie przypadku Azarii jest wyjątkowe, że nigdy czegoś takiego nie było, że winni są politycy, przede wszystkim były szef
sztabu generalnego, Yaalon, który natychmiast, w ciągu godziny po zdarzeniu, oskarżył Azarię o „niewłaściwe zachowanie”.
Wszyscy bez wyjątku mówią dzisiaj o tym,
że proces ten dokonał rozłamu w społeczeństwie i wojsku oraz że wielu tych młodych
ludzi, którzy mają dopiero zostać zrekrutowani, zastanawia się, czy wstąpić do jednostek walczących. Od pierwszej chwili było
jasne, że jeśli IDF i rząd nie będą bronić żołnierzy, sytuacja może być po prostu katastrofalna.

8. TURCJA. W operacji tureckiej w Syrii zginęło dzisiaj rano co najmniej 20 cywili a ponad 50 zostało rannych. Na północy Syrii
„powstańcy”, popierani przez wojska tureckie, przejęli dwie wioski z rąk Kurdów.
*Jak się można było spodziewać, Turcja zamiast koncentrować się na walce z ISIS, dąży
do zniszczenia Kurdów. Doniesienia z Turcji
podają, że podczas tureckiego bombardowania, zabitych zostało 25 uzbrojonych Kurdów.
11. W nocy, w Baka al-Garbija, w trakcie
poszukiwań nielegalnej broni, policja znalazła w samochodzie broń typu Carl Gustav.
Pasażerowie samochodu zostali zaaresztowani i przekazani na przesłuchanie.

9. Na przejściu Shuafat (Samaria) zatrzymano 17-letniego Araba, który miał przy sobie
ukryty nóż. Został aresztowany i przekazany
na przesłuchanie.
*Jak widzimy, codziennie zatrzymywana jest
osoba planująca atak przy użyciu noża. Dzięki Bogu za Jego ochronę!

29.08.2016
10. Po wywołanych na szeroką skalę protestach w mediach, linie lotnicze „Brussels
Airlines” odwołały bojkotowanie produktów
izraelskich na swoich pokładach.
*Jak widać, protesty w Internecie mogą wiele zmienić. Pamiętajmy o tym, że nasz głos
się liczy i, tak jak modlitwa, może zmieniać
duchową rzeczywistość.
Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni,
dopuszcza się grzechu. Jak. 4,17

12. IRAN. Z Iranu pojawiły się doniesienia,
że Rosja dostarczyła im już zaawansowane
rakiety S-300 typu ziemia-powietrze. Stanowią one poważne zagrożenie dla lotnictwa
operującego w tym regionie, zwłaszcza amerykańskiego. Rakiety te zostały już zainstalowane koło Teheranu oraz w ośrodku „badań jądrowych” Frodo.

trwają obrady i skomplikowane biurokracyjne procedury dot. wysłania pomocy, Izrael
już tam jest! Izrael w wielu dziedzinach, również poprzez tego typu działania, jest błogosławieństwem dla świata. Popieranie Izraela powinno leżeć w interesie wielu krajów i
rządów dbających o pomyślność ludzi, a tymczasem skupiają się oni na kompletnie nierozsądnym bojkotowaniu go, ściągając przy
tym przekleństwo na swoje domy i kraje.
Sprzeciwiajmy się temu ruchowi bojkotu,
szczególnie w naszym kraju.
14. W ONZ Syria oskarżyła Turcję o dokonywanie przestępstw przeciwko ludzkości na
syryjskich terenach.
*Turcja użyła broni chemicznej.

15. Izraelskie media piszą o polskich kibicach, którzy wywieszali transparenty z hasłami: „Palić Żydów”. Brak reakcji ze strony naszych władz.

13. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, Włochy początkowo odrzuciły ofertę pomocy ze
strony Izraela z powodu nacisków BDS do
bojkotowania Izraela. Obecnie jednak zezwoliły na tę pomoc. Izraelskie ekipy dotarły tam
dzisiaj i są pierwszą zagraniczną ratowniczą
ekipą pozarządową na miejscu.
*Ruch bojkotowania Izraela, tzw. BDS, staje
się ogromnym zagrożeniem również dla ludzi na świecie, którzy znajdują się w potrzebie. Podczas wszystkich największych kataklizmów na świecie, Izrael zawsze na samym
początku dociera tam z pomocą (Haiti, Turcja, Sri Lanka, Nepal). Gdy w wielu krajach
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