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04.12.2015.

Niech te kolejne wiadomości z
Izraela będą dla nas wskazówką, jak
wygląda tam aktualna sytuacja i o co
konkretnie możemy się modlić w
kontekście Izraela, byśmy mogli być
„stróżami na murach”
(wstawiennikami) doskonale
zorientowanymi w tym, co się dzieje.
A Bóg niech wypełnia swoje cele,
jakie ma dla Izraela i dla nas.

Rozpoczął się piątek, czyli kolejny
dzień, w którym wyznawcy tzw. „religii
pokoju” mają swoje nabożeństwa
przepełnione nienawiścią i
zaślepieniem, skutkiem czego giną
kolejni ludzie. Módlmy się o całkowitą
przemianę serc muzułman, by
zobaczyli całe zło, które się w tym kryje
i by szukali rozwiązania w Bogu
prawdziwego Pokoju!

04.12.2015

04.12.2015. Godz. 13.33

Izraelskie lotnictwo zniszczyło
transport rakiet typu „Scud”, które
wojska syryjskie wiozły dla sił
Hezbollahu w Libanie. Minister
obrony Izraela, Mosze Ya'alon,
obecnie znajdujący się w USA, w
odpowiedzi na ten atak powiedział,
że Izrael cały czas aktywnie działa,
by zapobiegać możliwości
występowania ataków
terrorystycznych na północy Izraela.

Atak kamieniami na tramwaj w
arabskiej części Jerozolimy. Tramwaj
został zniszczony. Nikomu z
pasażerów nic się nie stało. Głównego
sprawcę, 17-letniego Araba, ujęto.

Są one inspirowanych przez Iran,
który od lat jest największym
sponsorem terroryzmu w rejonie
Bliskiego Wschodu i uzbraja
organizacje terrorystyczne, w tym
Hamas w Gazie oraz Hezbollah w
Libanie.

Godz. 13.47
Atak nożownika w regionie Binjamin
(Samaria). Żołnierz został poważnie
ranny w szyję. Terrorysta został
postrzelony i znajduje się w ciężkim
stanie.
Godz. 15.50
Terrorysta rozpędzonym samochodem
uderzył w dwóch żołnierzy koło Ofry
(blisko Betel). Terrorysta został
zastrzelony podczas jazdy. Zjechał
samochodem z drogi i wpadał na
drzewo.

05.12.2015

06.12.2015

Sekretarz stanu USA, John Kerry,
ostrzegł przed konsekwencjami
upadku Autonomii Palestyńskiej.
Kerry podkreślił, że „poziom
zaufania między obydwoma
stronami nigdy nie był słabszy”.
Nawoływał do zaprzestania
przemocy zanim sytuacja się
pogorszy. Powiedział, że obecne
trendy w konflikcie izraelskopalestyńskim prowadzą do „jednego
państwa” i ostrzegł, że „jeśli tak się
stanie, to Izrael ryzykuje, że już nie
będzie demokratycznym państwem
żydowskim”. Wezwał premiera
Netanjahu, aby udowodnił, że jego
poparcie dla dwóch państw nie jest
tylko sloganem, ale częścią polityki
Izraela. „Jeżeli istnieje ryzyko
upadku Autonomii Palestyńskiej, a
Izrael chce przetrwać, to czy Izrael
nie powinien zrobić więcej, aby
pomóc ją utrzymać?” Bez Autonomii
Palestyńskiej Izrael będzie
odpowiedzialny za administrację
cywilną na Zachodnim Brzegu –
będzie to kosztować miliardy.

Premier Benjamin Netanjahu na
porannym posiedzeniu rządu
odpowiedział na wczorajsze słowa
Johna Kerry. Netanjahu powtórzył, że
„Izrael nie będzie państwem
dwunarodowym”.
Następnie dodał, że „aby osiągnąć
pokój, druga strona musi zdecydować,
czy też chce pokoju, czego nie widać”.
Niestety w Autonomii Palestyńskiej
można zaobserwować głównie
podżeganie. Główny palestyński
negocjator odwiedza rodzinę terrorysty,
który próbował zamordować Żydów i
nie tylko go nie potępia, ale składa
rodzinie terrorysty kondolencje”.

Bez palestyńskich sił
bezpieczeństwa, Siły Obronne
Izraela mogą być zmuszone do
utrzymywania w nieskończoność
dziesiątek tysięcy żołnierzy na
Zachodnim Brzegu, aby w ten
sposób wypełnić pustkę”. Stwierdził
również, że „nieuniknione tarcia
doprowadzą do konfrontacji i
przemocy”.


06.12.2015. Około godz. 20.15
Palestyński terrorysta wjechał
samochodem w grupę przechodniów
przy osiedlu Romema w północnej
Jerozolimie. Zranił dwie osoby, a
następnie wyszedł z samochodu i
ugodził nożem 60-letniego policjanta.
Inni policjanci zastrzelili napastnika.
(Wg innego raportu, terrorysta został
zastrzelony przez przechodzącego w
pobliżu żołnierza z ultra ortodoksyjnej
jednostki Necach Jehuda).

Wieczorem rozpoczęło się Święto
Świateł lub inaczej Chanuka, czyli
Święto Poświęcenia Świątyni.
Możemy o nim przeczytać
wzmiankę również w Ewangeliach,
kiedy Jezus przyszedł na tę
uroczystość do Jerozolimy. Święto
to historycznie umiejscowione w
okresie pomiędzy tzw. Starym a
Nowym Testamentem. Miało ono
duże znaczenie w przygotowaniu
drogi do przyjścia Mesjasza i
przygotowaniu zbezczeszczonej
Świątyni na Jego przyjście.

(foto: Świecznik Chanukowy wykonany
z fragmentów rakiet wystrzelonych
przez Hamas na Izrael w Sderot,
miasteczku przy samej granicy ze
Strefą Gazy. Wśród żyjącej tam
społeczności żydowskiej działają
mesjańscy Żydzi i wolontariusze,
chcący w praktyczny sposób
pokazywać swoją miłość i wiarę, a
wiara = praktyczne działanie).

Radosnych świąt Chanuka!

ALERT MODLITEWNY
Szalom Drodzy,
W związku z tematem Izraela mamy dwie
pilne modlitwy o uzdrowienie z nowotwora,
ludzi związanych z Izraelem. Mamy już
efekty naszych modlitw, szczególnie w
przypadku dziewczyny Dikli, której stan był
określony przez lekarzy jako
"beznadziejny", a teraz cieszy się życiem
w domu razem z rodziną :)
Pismo Święte zapewnia nas że "wiele
może modlitwa sprawiedliwego" - czyli
nas, usprawiedliwionych z wiary w
Mesjasza Jezusa :)
Bóg chce byśmy do Niego przychodzili
jako naszego Jahwe Rafa (Bóg naszym
uzdrowieniem)
Pierwszą osobą jest dr. Jürgen Bühler
dyrektor wykonawczy Chrześcijańskiej
Ambasady w Jerozolimie - ICEJ, która
wykonuje bardzo dobrą pracę w Izraelu,
na wzór ambasad państw, jej celem jest
reprezentowanie chrześcijan, którzy chcą
wspierać i być z Izraelem. Pokazując to w
widoczny praktyczny sposób, organizując
pomoc dla biednych, ofiar Holocaustu,
reprezentując stanowisko chrześcijan za
Izraelem na arenie międzynarodowej,
organizując konferencje i wykłady, spośród
największych jest corocznie organizowana
w Jerozolimie podczas święta Namiotów Sukkot, konferencja na którą zapraszany
jest i uczestniczy w niej prezydent Izraela.
U Jurgena stwierdzono zaawansowany
nowotwór nerek, prośmy o jego całkowite
uzdrowienie wobec ataków wroga!

Drugą prośbą jest modlitwa o znajomą Agaty
Śmierzyńskiej, rosyjską Żydówkę
zamieszkałą w Polsce Nadię, która
zamierzała właśnie wyjechać na wolontariat
do Sderot "Hands of Mercy", jednakże plany
się pokrzyżowały w związku z wykrytym
nowotworem. Módlmy się o jej całkowite
wyzdrowienie, by Boża wola wypełniała się w
jej życiu i mogła być większym jeszcze
świadectwem dla kochających Izrael i Żydów.

(foto: Nadia)

Szalom i prosimy o modlitwę.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

(foto: Jurgen B. wraz z prezydentem
Izraela na tegorocznej konferencji)

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

