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1. Wczoraj Biały Dom (B. Obama)
sprzeciwił się propozycji Kongresu
USA, aby podwyższyć finansowanie
antyrakietowych systemów
obronnych Izraela. Chodzi o
dodatkowe 455 mln USD, które
miały zostać przeznaczone na ten
cel.

Aby zrozumieć, iż mamy tu do
czynienia z organizacją, która
rozszerza podżeganie na wszystkie
instytucje i buduje infrastrukturę
wojskową przeciwko Izraelowi. Nie
pozwolimy na budowę portu morskiego
w Gazie, ani na nic w tym rodzaju.
Kolejna wojna między Izraelem a
Hamasem będzie ostatnią. Później nie
będzie już żadnego rządu Hamasu”

2. Wysoki urzędnik ministerstwa
obrony powiedział, że palestyński
lider, Mahmud Abbas: „Nie ma siły
ani poparcia społecznego, aby
osiągnąć jakiekolwiek porozumienie
lub umowę.” Ostatnie sondaże
pokazują, że 65% Palestyńczyków
chce rezygnacji Abbasa, który w
ciągu ostatnich ośmiu lat rządów nie
odwiedził większości dużych
palestyńskich miast. Ministerstwo
obrony jako główny problem
spostrzega właśnie Abbasa, który
podsyca podżeganie i utrzymuje
wysoki poziom korupcji w Autonomii
Palestyńskiej. Dopiero na drugim
miejscu jest organizacja
terrorystyczna Hamas. „Hamas jest
zagrożeniem, które rośnie i słabnie
na przemian. Wystarczy przejrzeć
podręczniki szkolne w Gazie,
programy nauczania,

3. Szef wywiadu wojskowego, gen.
Herzl Halevi, na konferencji w Herzliji
powiedział: „Jeśli nasi wrogowie znają
nasze zdolności wojskowe, to
oszczędzą sobie dodatkowego
konfliktu. Chciałbym opisać zasady gry
na Bliskim Wschodzie. Jest wielu ludzi,
którzy mieszkają na Bliskim Wschodzie
bez elektryczności. Patrząc na PKB na
mieszkańca i stopę bezrobocia, widać,
że istnieją bardzo duże różnice między
nami a naszymi sąsiadami. Nie
powinno nas to cieszyć. Biedny Bliski
Wschód jest kolebką dla organizacji
terrorystycznych. Reguły gry na Bliskim
Wschodzie uległy zmianie. Zamiast
kilku państw, jest teraz wielu graczy.
Przejście od państw narodowych do
organizacji było bardzo istotne. Nie ma
dobrych i złych ludzi, a gracze zmienili
swoje tożsamości. Bliski Wschód jest
bardzo dynamiczny w eskalacji
konfliktów i wojen. Żyjemy w czasach,
w których rozpoczęcie wojny jest
bardzo prawdopodobne, chociaż żadna
ze stron nie jest nią zainteresowana.
Jeśli chodzi o Iran, to umowa jądrowa
była ich wielkim osiągnięciem, które
pozwoliło im uzyskać akceptację wśród
narodów świata. Wierzymy, że w ciągu
pierwszych kilku lat będą honorować

warunki umowy, chociaż
równocześnie Iran inwestuje
ogromne wysiłki przeciwko Izraelowi.
Iran wspiera trzy główne siły będące
zagrożeniem dla Izraela: Hamas,
Hezbollah i Islamski Dżihad – w
rzeczywistości siły, które oni
wspierają są w 60 procentach
organizacjami sunnickimi
wspieranymi przez szyicki naród.
Robią to, gdyż godzi to w Izrael. Dla
Izraela szczególną kwestią jest
Liban. Nie mamy żadnych wrogich
intencji wobec Libanu. Nie chcemy
wojny, ale jesteśmy przygotowani na
wojnę bardziej niż jakakolwiek inna
armia kiedykolwiek indziej. Mamy
większy wywiad niż nasi wróg,
którym na dzisiaj jest Hezbollah.
Kolejny konflikt nie będzie łatwy.
Hezbollah ponosi ciężkie straty w
Syrii, ale zdobywa także znaczące
doświadczenie. W tym procesie
wiele się nauczył i zyskał dostęp do
nowych środków walki. Iran wysyła
broń do Hezbollahu – część z niej
zostaje w Syrii, ale część
przedostaje się do Libanu. Również
syryjski przemysł wznowił produkcję
broni dla Hezbollahu, czego ani
świat, ani Izrael nie powinien
zaakceptować. Może się to
przerodzić w kolejny konflikt. Jestem
pewien, że gdyby Nasrallah lub
którykolwiek z naszych wrogów znał
nasze zdolności wojskowe, nie
ryzykowałby dodatkowego konfliktu”.

4. Polski minister spraw zagranicznych,
Witold Waszczykowski, spotkał się
dzisiaj w Jerozolimie z premierem
Izraela, Benjaminem Netanjahu.

„Terror jest globalnym problemem
szalejącego barbarzyństwa, które
uderza w nasze społeczeństwa. Myślę,
że wszystkie cywilizowane kraje
powinny się zjednoczyć. Powiedziałem
to wczoraj na spotkaniu z
ambasadorami NATO i mówię to
również Panu teraz. Chciałbym dodać,
że powinniśmy współpracować nie
tylko w sprawach dotyczących walki z
terrorem, ale i w innych dziedzinach,
takich jak technologia i handel. Polska
ma dobrze prosperującą gospodarkę i
wierzę, że im lepsza będzie
współpraca, tym korzystniejsze będzie
to dla obu naszych narodów”. Wizyta
ma potrwać 3 dni.

*Módlmy się o błogosławieństwo w
(Foto: Szef wywiadu wojskowego, gen. Herzl Halevi)

naszych wzajemnych relacjach z
Izraelem, które może przynieść wiele
błogosławieństw dla naszego kraju.

Dotacje są przeznaczone na zakupy w
USA, a z najlepszych na świecie
technologii opracowywanych w Izraelu
korzystają też Amerykanie. (Jp)
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5. W Knesecie przeszła ustawa
zaostrzająca kary więzienia za
działalność terrorystyczną…
6. Izba Reprezentantów USA
przyjęła pakiet pomocy finansowej,
jakiej Stany Zjednoczone udzielą na
rozwój programów
przeciwrakietowych Izraela.
Przyznano Izraelowi 635,7 mln USD,
w tym: 268,7 mln USD na rozwój
amerykańsko-izraelskiego programu
przeciwrakietowego, 25 mln USD na
rozwój amerykańsko-izraelskiego
programu technologii laserowych w
zwalczaniu rakiet, 72 mln USD na
zakup rakiet systemu obrony Iron
Dome, 150 mln USD na zakup
systemu obrony David’s Sling i 120
mln USD na zakup rakiet systemu
obrony Arrow-3. Przy głosowaniu
stosunek głosów wyniósł 282 za i
138 przeciw, pomimo sprzeciwu
Białego Domu. Dodatkowo Stany
Zjednoczone przyznały 42,7 mln
USD na rozwój technologii
zwalczania podziemnych tuneli.
*Wbrew pozorom, na pomocy tej
korzysta również USA.

7. Wysoki urzędnik ministerstwa
obrony ujawnił, że istnieje plan budowy
podziemnej betonowej bariery wzdłuż
granicy Strefy Gazy. Szacuje się, że
projekt będzie kosztował 2,2 mld
szekli. Byłaby to trzecia bariera
obronna wybudowana wzdłuż granicy.
Nowa bariera składałaby się z
betonowych ścian sięgających
kilkadziesiąt metrów pod ziemią.
Uniemożliwiłaby ona kopanie tuneli
terrorystycznych. „Nie jesteśmy
zainteresowani przejęciem kontroli nad
Gazą i nie mamy żadnego interesu w
byciu tam. Ale z drugiej strony, nie
możemy prowadzić nieustannej wojny
na wyniszczenie. Dlatego następny
konflikt musi być ostatnim konfliktem
kończącym rządy Hamasu. Nie
szukamy konfliktu, ale konfrontacja z
Hamasem jest nieunikniona.
Zagrożenie jest ciągłe i nieustannie
narasta, i musimy być na to
przygotowani”.
Równocześnie Siły Obronne Izraela
podejmują wysiłek wznoszenia nowych
barier ochronnych na najbardziej
niebezpiecznych odcinkach granicy z
Libanem. Dotyczy to głównie miejsc, w
których blisko granicy znajdują się
izraelskie miejscowości. (Presstv)

(Foto: Budowa nowego muru bezpieczeństwa
przy miasteczkach koło libańskiej granicy na północy)

8. Arabowie ze Wzgórza
Świątynnego, rozrzucili dzisiaj
rozbite szkło na wschodniej ścieżce
na Wzgórzu, żeby chodzący tam na
boso w ramach „Halacha” religijni
Żydzi, pokaleczyli się.

kochający swój kraj i Boga Izraela oraz
by stali się przedmiotem zaciekawienia
swoich rodaków, którzy zaczną szukać
i odkrywać swojego Mesjasza.

9. Były minister obrony, Mosze
Yaalon, na dzisiejszej konferencji
zgłosił chęć kandydowania na
premiera w najbliższych wyborach.
10. Po dzisiejszych sporach przy
Ścianie Płaczu, między Żydami
reformowanymi i ortodoksyjnymi.
Premier Netanjahu: „Jedność narodu
żydowskiego jest źródłem naszej siły
i jedną z najbardziej bliskich memu
sercu wartości. W godzinę, w której
kontynuujemy wysiłki dojścia do
rozwiązania, które umożliwi
każdemu Żydowi czuć się na
Wzgórzu Świątynnym jak w domu,
są tacy, którzy wolą rozdzielić nasz
naród, a nawet ogłosić, że inni Żydzi
inni są źli lub nie są Żydami w
ogóle. Musimy odrzucić te niegodne
słowa i czyny, sprzeciwiające się
podstawowemu duchowi państwa
Izrael”.

*Wg mojej opinii, te właśnie spory
między ortodoksyjnymi i
reformowanymi Żydami, stanowią
bardzo ciekawe „otwieranie drogi”
dla mesjańskich Żydów, względem
których również podnoszone są
głosy, iż z powodu ich innego
sposobu wierzenia, „nie są oni
Żydami”. Bóg ma ciekawe sposoby
działania w swojej mądrości.
Módlmy się o mesjańskich Żydów w
Izraelu, naszych braci i siostry, by
mogli być w pełni akceptowani i
uznani jako Żydzi,

11. Prezesem Centralnego Banku
Brazylii został Ilan Goldfein, który
urodził się w Hajfie. Do tej pory był
głównym ekonomistą największego
brazylijskiego prywatnego banku Itaú i
doradcą Międzynarodowego Funduszu
Walutowego.
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12. Tamir Pardo, były szef Mossadu,
który zakończył swoją kadencję w
styczniu, po miesiącach ciszy
zawiadomił wczoraj, że przyłączył się
do zarządu amerykańskiej organizacji
United Against Nuclear Iran, która
działa w kierunku zwrócenia uwagi
publicznej w USA i na świecie na
niebezpieczeństwo, jakie stwarza
reżim w Iranie.
Błogosławieństwo dla Brazylii, ale
również dla Peru, gdzie
prezydentem został wnuk polskiego
Żyda z Poznania.

(Foto: Tamir Pardo, były szef Mossadu)

* Błogosławieństwo

Abrahamowe
wiąże się również z tym, że z
potomstwa Abrahama będą wybierani
władcy na ziemi (I Mojż. 17,16). Nie
powinno więc nas dziwić, gdy
słyszymy o rządzących pochodzenia
żydowskiego.

13. Władze izraelskie wydały
zezwolenie dla Palestyńczyków ze
Strefy Gazy, by podczas miesiąca
Ramadan mogli przyjeżdżać do
Jerozolimy na piątkowe modlitwy. W
pierwszej grupie znalazło się 300 osób.
Pozwolono również, by 53 tys.
Palestyńczyków z Autonomii
Palestyńskiej ponownie mogło
korzystać ze swoich zezwoleń na
wjazd do Izraela i w piątek przyjeżdżać
do Jerozolimy na modlitwy.
Wszystkie te pozwolenia zostały
wstrzymane po ostatnim ataku
terrorystycznym w Tel Awiwie.
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

