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PESACH 2016 – siedmiodniowe
święto Paschy, które upamiętnia
wyjście Żydów z Egiptu, trwa.
Rozpoczęło się w piątek
(22.04.2016) o zachodzie słońca, a
kończy się też o zachodzie słońca
29 kwietnia. Rodziny i przyjaciele w
całym kraju spotykają się w domach,
hotelach i świetlicach, by świętować
uroczystą kolację – Seder (*którego
elementem jest nasza tzw.
„Wieczerza Pańska – Komunia”). W
całym kraju przypomina się historię o
tym, jak nastąpiło biblijne uwolnienie
Żydów z niewoli egipskiej pod wodzą
Mojżesza, o dziesięciu plagach i o
tym, jak ominęła ich śmierć, kiedy
mieli pomalowane krwią baranka
paschalnego odrzwia i nadproże.
Módlmy się w tym czasie, by święto
przebiegło bez ataków
terrorystycznych ze strony
islamistów na Izraelitów. Prośmy, by
rodziny, które zbierają się na Seder i
wspominają swoje uwolnienie,
otrzymały głębokie zrozumienie
prawdziwego znaczenia baranka
paschalnego. (Vision fuer Israel)
„Jahwe będzie przechodził,
wszędzie sprowadzając zagładę na
Egipcjan. Kiedy jednak zobaczy
krew na progu i na obydwojgu
odrzwiach jakiegoś domu, ominie
taki dom; nie pozwoli swojemu
niszczycielowi wejść do waszych
domów, aby was zgładził: - 2 Mojż.
12,23.
1. Wzmożona czujność w
Jerozolimie: ogromne siły policji są
zmobilizowane w całym mieście, a
szczególnie na obszarze

Wzgórza Świątynnego, Gdzie oczekuje
się dużej ilości odwiedzających, w tym,
jak podano, setki działaczy
prawicowych. Wyznaczono godziny
wejść na Wzgórze Świątynne: 7:30 –
11:00 i 13:30 – 14:30. Dzisiaj rano
jeden młody Żyd został usunięty ze
Wzgórza , bo podobno szeptał jakiś
wers z Tory.

2. Wczoraj na uroczystości podpisania
umowy klimatycznej w ONZ Mahmud
Abbas powiedział: „Izraelska okupacja
rujnuje klimat w Palestynie, osiedla
izraelskie rujnują środowisko w
Palestynie. Pomóżcie nam zakończyć
okupację i budowę osiedli”. *Jako
ciekawostkę tutaj wspomnę, że Izrael
jest jedynym krajem na świecie, w
którym rok rocznie obszary leśne
powiększają się i bynajmniej nie dzieje
się to dzięki „Palestyńczykom” ani na
administrowanych przez nich terenach.
3. Na dzień dzisiejszy zamknięto
wejście na Wzgórze Świątynne. 1043
osób odwiedziło dzisiaj to miejsce, w
tym 885 turystów. Mimo obaw było
spokojnie.

25.04.2016
4. Z okazji świąt w całym Izraelu
trwa ruch turystycznowypoczynkowy.

5. 25.04. 2016 r. większość senatorów
(83 ze 100) Senatu USA podpisała się
pod wspólnym listem naciskającym
prezydenta Baracka Obamę, aby
przyśpieszył pracę nad nowym
pakietem pomocy wojskowej dla
Izraela, zachęcając go do podniesienia
wartości pomocy z 3 do 4-4,5 mld USD
rocznie. „W związku z gwałtownie
rosnącymi wyzwaniami obronnymi
Izraela, jesteśmy gotowi do
zatwierdzenia znacznie poszerzonej
nowej długoterminowej umowy, aby
zapewnić Izraelowi niezbędne zasoby
do obrony i zachowania jego
jakościowej przewagi wojskowej”.
Obecna umowa wygasa w 2018 r.

*Poza Syrią, która jest obecnie w
stanie wojny, największym
zagrożeniem staje się Iran, który
jawnie i wszelkimi dostępnymi
środkami, zmierza do przejęcia kontroli
na Bliskim Wschodzie.
6. W związku z wejściem Żydów na
Wzgórze Świątynne podczas Świąt
Paschy, rząd jordański ostrzegł dzisiaj,
że „działania izraelskiej okupacji i
osadników bezczeszczą prawa
wiernych w meczecie Al Aksa. Wejście
sił bezpieczeństwa i odwiedzających
Żydów ma być natychmiast
wstrzymane,

inaczej Izrael poniesie poważne
konsekwencje”.

*Po pierwsze meczet Al-Aksa, o
którym mowa, nie jest celem
odwiedzin jakiegokolwiek Żyda. Stoi
z boku Wzgórza Świątynnego. Tak
naprawdę to Jordania może mieć
poważne konsekwencje, gdy Izrael
przestanie jej pomagać militarnie i
stojące u jej granic oddziały ISIS
wejdą do kraju. Obecnie
powstrzymuje ich tylko deklaracja
Izraela zaatakowania ich w
przypadku wejścia do Jordanii. Jest
to jednak doskonały przykład
przyjaźni z krajami islamskimi, gdzie
„przyjaciel”, zamiast się
odwdzięczyć, może „wbić nóż w
plecy”.

7. Ściana Płaczu (hebr. Kotel). Wielki
tłum zebrany, by uczestniczyć w Birkat
Kohanim – Błogosławieństwie
Kapłańskim (Błogosławieństwo
Aaronowe).

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

