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Modlitwa o Izrael 1 – 8. 01.2020
Rozpocznę nowy rok 2020 cytatem
ze Słowa Bożego, o którym
pamiętajmy.
„Zwycięzca odziedziczy to wszystko,
i będę mu Bogiem, a on będzie mi
synem.
Udziałem zaś bojaźliwych i
niewierzących, i skalanych, i
zabójców, i wszeteczników, i
czarowników, i bałwochwalców, i
wszystkich kłamców będzie jezioro
płonące ogniem i siarką. To jest
śmierć druga… I zaniósł mnie w
duchu na wielką i wysoką górę, i
pokazał mi miasto święte Jeruzalem,
zstępujące z nieba od Boga..” Obj.
21,7-10
Wiele się dzieje, ale jeżeli naprawdę
wierzymy, że Bóg ma wszystko w
swoich rękach, to nie powinniśmy
pozwolić, by kierował nami strach.
Wydarzenia, o których słyszymy i
wieści, również wojenne, mają być
zachętą, by wiedzieć, o co się modlić
i... walczyć!
Serdecznie pozdrawiam
wiernych Odbiorców, niech Boże
błogosławieństwo i odwaga będzie w
nas.
1.01.2020
Izrael – USA – Iran. Minister spraw
zagranicznych, Israel Katz, potępił
atak proirańskich milicji na
ambasadę USA w Iraku, pisząc:
„Izrael popiera Stany Zjednoczone i
zdecydowanie potępia ataki
wysłanników reżimu Ajatollaha w
Iranie na ambasadę Stanów
Zjednoczonych.

Wzywamy międzynarodową s Iran,
próbując uderzyć w amerykańskich
dyplomatów w Iraku, popełnił poważny
błąd.połeczność do zdecydowanego
sprzeciwienia się zbrodniom
morderczego reżimu w Teheranie”.
Siły Obronne Izraela IDF
poinformowały o stworzeniu nowej
jednostki bojowej nazwanej
„Wielowymiarową Jednostką”, do której
zaczęto przydzielać żołnierzy z
jednostek inżynieryjnych,
wywiadowczych, zespołów sił
powietrznych, korpusu pancernego i sił
specjalnych. Nowa jednostka będzie
posiadać zdolności lokalizowania,
ujawniania i niszczenia sił przeciwnika
za pomocą „wielowymiarowych”
technik walki, które będą integrować
nowe rodzaje wyrafinowanych typów
uzbrojenia. Nowa jednostka będzie
wchodzić w skład 98 Dywizji
Spadochronowej i będzie dowodzona
przez byłego dowódcę elitarnej
jednostki sił specjalnych Duvdevan.

Będzie ona służyć jako model dla
innych nowych jednostek w
przyszłości. Jej celem jest
wypracowanie nowych zdolności
operacyjnych na następną dekadę,
by w jak najkrótszym czasie trafić
wroga i zneutralizować jego
możliwości. Szczególnym
przeznaczeniem jednostki jest walka
z libańskim Hezbollahem.
Będzie to pierwsza tego typu
jednostka na świecie. Została ona
zaprojektowana do operowania
głęboko na terytorium wroga.
Jednostka ma zacząć działać w
ciągu roku.
2.01.2020
Judea & Samaria. Po południu
palestyński terrorysta usiłował
zaatakować nożem Żydów
czekających na autobus na
skrzyżowaniu osiedla Gusz Ecjon.
Izraelski żołnierz postrzelił w nogę
biegnącego napastnika, którego
następnie aresztowano.

Okazał się nim 16-letni arabski
nastolatek, który przyjechał na
skrzyżowanie taksówką, z zamiarem
zadźgania Żydów nożem.
3.01.2020
Iran. W nocy z 2 na 3 stycznia 2020
roku amerykański dron zabił
legendarnego dowódcę irańskich Sił
Quds stanowiących elitę Korpusu
Strażników Rewolucji Islamskiej,
generała Qassema Suleimaniego

Zginął on wraz z dowódcą szyickiej
milicji irackiej Kata’ib Hezbollah, Abu
Mahdi al-Muhandisem i innymi
dowódcami wojskowymi. Jechali
razem samochodem do Bagdadu.
Rozkaz przeprowadzenia ataku
przyszedł bezpośrednio od
amerykańskiego prezydenta
Donalda Trumpa. Dla znawców
zagadnień bezpieczeństwa, a
szczególnie dla ekspertów od wojny
z międzynarodowym terroryzmem,
śmierć generała Sulejmaniego jest
ważniejsza niż zabicie przywódcy AlKaidy, Osamy Bin-Ladena lub
likwidacja lidera ISIS, Abu Bakra al..Baghdadiego.Suleimani był głównym
odpowiedzialnym za irańskie i
szyickie sieci terrorystyczne na
Bliskim Wschodzie.
Raport IDF
Siły Obronne Izraela opublikowały
rano dane statystyczne z działań
prowadzonych w minionym 2019 r.
Pokazują one, że terroryści ze Strefy
Gazy w 2019 r. wystrzelili 1295
rakiet, z których 729 spadło na
otwartych przestrzeniach, a system
obrony przeciwrakietowej Iron Dome
przechwycił kolejnych 478 rakiet. W
odwecie izraelska armia
zaatakowała 900 celów
terrorystycznych w Strefie Gazy.
Izraelskie siły powietrzne
przeprowadziły ogółem 1800
operacji w całym kraju,

podczas gdy śmigłowce
przeprowadziły 600 lotów bojowych.
Liczba ataków terrorystycznych w
Judei i Samarii spadła w porównaniu
z poprzednimi latami.
Jordania poinformowała, że otrzymuje
regularną dostawę gazu ziemnego z
Izraela na podstawie umowy zawartej
w 2016 r.

4.01.2020
• Duże opady deszczu spowodowały
powódź w centralnej części kraju.
Policja zamknęła kilka głównych dróg
w Tel Awiwie oraz sąsiednich
miastach Ramat Gan i Bnei Brak. Od
godzin porannych w środkowym
Izraelu spadło co najmniej 40 mm
deszczu. Zespoły medyczne udzieliły
pomocy 11 osobom rannym, z których
2 później zmarły. Są to ofiary
hipotermii, po tym jak zostali
uwięzieni w zalanej wodą windzie (na
zdjęciu dwie ofiary).

5.01.2020

6.01.2020

USA – Iran. Amerykański prezydent
Donald Trump powiedział: „Iran
bardzo odważnie mówi o celowaniu
w niektóre aktywa USA, w ramach
zemsty za to, że uwolniliśmy świat
od ich przywódcy terrorystycznego,
który właśnie zabił Amerykanina, i
ciężko zranił wielu innych, nie
wspominając już o wszystkich
ludziach, których miał zabić przez
całe swoje życie, w tym ostatnio
setki irańskich protestujących.

Izrael – Iran. Wieczorem zakończyło
się posiedzenie gabinetu
bezpieczeństwa, podczas którego
wysłuchano przeglądu stanu
bezpieczeństwa po eliminacji
irańskiego generała Sulejmaniego
oraz możliwych reakcji Iranu.
USA – Iran. Stany Zjednoczone
rozpoczęły przegrupowywanie sześciu
bombowców strategicznych B-52 na
wyspę Diego Garcia na południu
Oceanu Indyjskiego. Samoloty będą
dostępne do operacji przeciwko
Iranowi, jeśli zostaną zamówione, ale
rozmieszczenie nie oznacza, że
operacje zostały zatwierdzone.

Zaatakował naszą ambasadę i
przygotowywał się do kolejnych
ataków w innych lokalizacjach. Iran
od wielu lat stanowi problem. Niech
to będzie ostrzeżenie, że jeśli Iran
uderzy w Amerykanów lub
amerykańskie aktywa, my
zaatakujemy 52 irańskie cele
(reprezentujące 52 amerykańskich
zakładników wziętych przez Iran za
zakładników wiele lat temu). Będą to
bardzo ważne dla Iranu i kultury
irańskiej obiekty. Uderzymy bardzo
szybko i bardzo mocno”.
Iran – USA. Irańskie media
poinformowały, że wyznaczono
nagrodę 80 mln dolarów za głowę
prezydenta Donalda Trumpa. Iran
ogłosił także, że nie będzie już
przestrzegać żadnych ograniczeń w
swoim programie nuklearnym i
będzie swobodnie dążyć do
wzbogacania uranu.

Gaza – Iran. Delegacja Hamasu
odwiedziła Teheran (Iran) i spotkała
się z nowo mianowanym dowódcą
irańskich Sił Quds Esmailem Ghaani
(na zdjęciu poniżej), który zastąpił
Qassema Suleimaniego. Delegacja
obejmowała przywódcę Hamasu,
Ismaila Hanijeha i jego zastępcę,
Saleha Al-Arouri, którzy przyjechali do
Iranu na pogrzeb Sulejmaniego.

Honduras ogłosił, że Hezbollah
zostanie oficjalnie uznany
międzynarodową organizacją
terrorystyczną.

W ten sposób Honduras dołącza do
Wielkiej Brytanii, Argentyny, Kanady,
Australii, Paragwaju, krajów Zatoki
Perskiej i Stanów Zjednoczonych,
które uznają tą grupę za organizację
terrorystyczną.

8.01.2020
Iran – USA. Na bazy w Al-Assad i Irbil
spadło 15 balistycznych rakiet. Nie ma
strat w ludziach. Iran ogłosił, że
operację przeprowadzają Siły Quds w
ramach odwetu za śmierć
Suleimaniego.

Rakiety wystrzelono z Iranu. Celem
było centrum dowodzenia operacji
lotniczych sił koalicji w Iraku. Stany
Zjednoczone ogłosiły, że analizują
sytuację, a prezydent Donald Trump
wygłosi oświadczenie.

7.01.2020
Władze wodne poinformowały, że w
ciągu ostatniego roku poziom wody
w jeziorze Kinneret wzrósł o
niespotykane dotąd trzy metry.

Izrael zakupił dodatkowe 50
samolotów, niewykrywalnych przez
radary F-35.

Prezydent USA Donald Trump na
konferencji prasowej w Białym Domu
powiedział: „Irańczycy mają
szczęście, że w ich ataku rakietowym
na bazy US Army w Iraku minionej
nocy żaden z Amerykanów nie odniósł
obrażeń”. Zapowiedział dalsze
zaostrzenie sankcji wobec Teheranu i
zaznaczył, że NATO powinno
zaangażować się w większym stopniu
na Bliskim Wschodzie.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

