WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 172
Modlitwa o Izrael, 12-15.10.2016
12.10.2016
1. W październiku 1973 miała
miejsce wojna Jom Kippur.
Prezydent USA, Richard Nixon,
wydał zalecenie rozpoczęcia
powietrznego transportu broni do
Izraela, po tym jak w pierwszym
tygodniu wojny Izrael stracił 49
samolotów bojowych i około 500
czołgów. Duże siły 2 i 3 armii
egipskiej zostały rozmieszczone na
wschód od Kanału Sueskiego w
przygotowaniu drugiej fali ataków.
Nastąpiły ciężkie walki z
Syryjczykami, do których dołączyły
wojska irackie. Operacja Kotenet
(Koszula): w związku z informacją o
dodatkowym wzmocnieniu wojsk
irackich na froncie syryjskim 25
żołnierzy IDF z elitarnej jednostki
spadochroniarzy zostało w nocy
zrzuconych w głąb Syrii, około 150
km na wschód od Damaszku, w celu
zniszczenia konwojów irackich w
drodze na front syryjski i wysadzenia
w powietrze mostu i znajdującego
się w pobliżu rurociągu naftowego.
Zadanie zostało wypełnione i
wszyscy żołnierze wrócili
bezpiecznie do bazy Tel Nof.

(Foto: Syryjski czołg na Golanie)

2. Od teraz UNESCO będzie nazywać
Wzgórze Świątynne w Jerozolimie tak
jak nazywają to miejsce muzułmanie:
Al.-Haram asz-Szarif! Wcześniej
podobna sytuacja miała miejsce z
grobem patriarchów w Hebronie i
grobem Racheli w Betlejem. Rezolucję
taką przedłożyły temu gremium Algeria,
Egipt, Liban, Maroko, Oman, Katar i
Sudan. „Dzisiaj w UNESCO
zagłosowano, że Jerozolima i Wzgórze
Świątynne nie mają żadnych powiązań
z żydowską kulturą i Żydami.
Prezydent Izraela podsumował: „Żadne
forum ani instytucja na świecie nie
może zaprzeczyć powiązaniu Żydów z
Ziemią Izraela i Jerozolimą – a jeśli
jakaś organizacja temu zaprzecza, to
tylko wystawia się na pośmiewisko.
Potrafimy zrozumieć krytykę, ale nie
można zmienić historii”. 26 krajów
wstrzymało się od głosowania, 24
głosowało za, a 6 przeciw. To
żenujące, że mniejszość (24 glosy z
56) osiągnęła swój cel, ponieważ 26
państw nie obchodziło lub zabrakło im
odwagi. Więcej można przeczytać w
wiadomościach, więc dlaczego o tym
piszę? Bo chcę oddać honor 6 krajom,
które głosowały przeciwko. Stany
Zjednoczone. Wielka Brytania. Litwa.
Holandia. Estonia. Niemcy.
DZIĘKUJĘ.Mam do was ogromny
szacunek. Podziwiam waszą odwagę i
niezachwianie.
Tak trzymać!” – Estera Wieja
Uchwała uznała wyłącznie
muzułmańskie powiązania i nazwy tych
miejsc. Projekt uchwały przygotowała
grupa arabskich państw: Algieria,
Egipt, Liban, Maroko, Oman, Katar i
Sudan. Został on przedłożony
UNESCO w zeszłym tygodniu.

W głosowaniu 24 państwa poparły
projekt rezolucji: Algieria,
Bangladesz, Brazylia, Czad, Chiny,
Dominikana, Egipt, Iran, Katar,
Liban, Malezja, Mauritius, Meksyk,
Mozambik, Nikaragua, Nigeria,
Oman, Pakistan, Rosja, RPA,
Senegal, Sudan i Wietnam.
Przeciwko zagłosowało 6 państw:
Estonia, Holandia, Litwa, Niemcy,
Stany Zjednoczone i Wielka
Brytania.Od głosu wstrzymało się 26
państw: Albania, Argentyna, Francja,
Ghana, Grecja, Gwinea, Haiti,
Hiszpania, Indie, Japonia, Kamerun,
Kenia, Korea Południowa, Nepal,
Paragwaj, Saint Vincent i
Grenadyny, Salwador, Słowenia, Sri
Lanka, Szwecja, Togo, Trynidad i
Tobago, Uganda, Ukraina, Włochy i
Wybrzeże Kości Słoniowej. Podczas
głosowania nieobecne były Serbia i
Turkmenistan.

*Fakt ten jest oficjalnym
zaprzeczeniem Biblii, która opisuje
całą historię Izraela w kontekście
świątyni i wydarzeń z nią
związanych. Nic dziwnego, że kraje
muzułmańskie zaprzeczają faktom
Biblii, ale oburzające jest to, że wiele
krajów „chrześcijańskich” pozostało
obojętnych i wstrzymało się od
głosowania, a tym samym pozwoliło
na zaprzeczenie Biblii i poparło w
tym kraje muzułmańskie. Dlatego w
Biblii tak wyraźnie często słyszymy:
„bądź odważny i mężny”, „nie
milczcie”, „jeśli nie będziesz ani
gorący ani zimny, wypluję cię z
moich ust”. Stójmy z odwagą
odnośnie Bożych spraw i Jego woli!
Dotyczy to również stanięcia z
Izraelem, by go błogosławić, aby
poznał swojego Mesjasza i doznał „

pocieszania” i wsparcia z naszej
strony.

Premier Beniamin Netanjahu
powiedział: „Teatralny spektakl
UNESCO toczy się dalej. Dzisiaj
przyjęto śmieszną uchwałę
zaprzeczającą więziom narodu
żydowskiego z Zachodnim Murem. To
tak, jakby powiedzieć,
że Chińczycy nie są powiązani z
Wielkim Murem w Chinach, lub
Egipcjanie nie mają więzi z
piramidami”. Przewodniczący Knesetu,

Juli Edelstein, stwierdził: „ONZ jest
oderwana od rzeczywistości i historii”.
Władze Autonomii Palestyńskiej z
zadowoleniem przyjęły uchwałę
UNESCO.

*Polska nie brała udziału w głosowaniu
rady.

3. Wieczorem Palestyńczycy
obrzucili bombami zapalającymi
izraelską bazę wojskową Ofarit we
Wschodniej Jerozolimie. Nikt nie
został ranny.
13.10.2016
4. Przewodniczący „palestyńskiego”
związku piłkarskiego, Jibril Rajoub,
zagroził, że jeśli FIFA nie usunie
izraelskich grup z Judei i Samarii, to
zwróci się do międzynarodowego
sądu sportowego.
5. Netanjahu i Bennett uzgodnili, że
poproszą sąd najwyższy o
odsunięcie ewakuacji osiedla
Amona.
6. Syryjski prezydent, Baszszar alAssad, oskarżył Izrael o wspieranie
terrorystów w Syrii. „Dla mnie są to
bardzo dziwne rzeczy. ISIS ze swoją
ideologią nie zagraża Izraelowi, a
Izrael nie zagraża ISIS. To tak jakby
między nimi było jakieś
porozumienie – może nie przyjaźń –
ale neutralność. Wszystkie grupy
terrorystyczne – nie tylko ISIS lub AlNusra – każdy terrorysta, który
posiadał karabin maszynowy i zaczął
zabijać oraz niszczyć w Syrii, był
wspierany przez Izrael”.
*Wszystkim wokoło wydaje się
dziwne, że ISIS nie atakuje Izraela.
Nie biorą jednak pod uwagę Bożego
działania i strachu, jaki w przeszłości
Bóg zsyłał na narody, które chciały
atakować Izrael. Niemiecki
dziennikarz, który przeniknął w
struktury ISIS w Syrii, dowiedział się,
że jedyną armią na świecie, której
obawia się ISIS, jest IDF.

7. Minister energetyki, Juval Steinitz,
odwiedził Turcję i spotkał się ze swoim
tureckim odpowiednikiem. Izrael i
Turcja zgodziły się rozpocząć analizę
możliwości budowy podmorskiego
gazociągu, który umożliwiłby
dostarczanie gazu ziemnego z
izraelskich złóż na Morzu
Śródziemnym do odbiorców tureckich i
dalej do Europy.
Obejmowałoby to współpracę
energetyczną z Cyprem i Grecją.
Turecki ekspert energetyczny, Necdet
Pamir, powiedział: „Energia jest
słodzikiem w normalizacji stosunków
turecko-izraelskich.
Z punktu widzenia Izraela, wysyłanie
gazu do Europy przez Turcję jest
najbardziej opłacalną drogą. Turcja jest
najbardziej racjonalnym rynkiem dla
Izraela”.

Robert Allen Zimmerman, znany lepiej
jako Bob Dylan, otrzymał dzisiaj
literacką Nagrodę Nobla.

14.10.2016
8. Żołnierz Magabu został lekko
ranny podczas dzisiejszych
rozruchów w wiosce Qabatiya na
północy Samarii.
15.10.2016
9. Dzisiaj rano w okręgu Har Adar
koło Jerozolimy miał miejsce
zamach nożowniczy. Rzecznik IDF
podał, że podczas działalności
operacyjnej żołnierzy Magabu przy
płocie bezpieczeństwa, terrorysta
wyskoczył z pobliskich krzaków,
dźgnął nożem jednego z żołnierzy i
zbiegł. Żołnierzowi udzielono
pierwszej pomocy na miejscu, a
następnie odwieziono do szpitala
Hadassa Ein Kerem w Jerozolimie.
Siły bezpieczeństwa przeszukują
teren.

Zginęło 100 działaczy „państwa
islamskiego”.
12. Właśnie jesteśmy w przededniu
święta Szałasów (hebr. Sukkot). Izrael
dla zwiększenia spokoju zamyka
granice z Autonomią Palestyńską.
Spokojnego święta Szałasów, które w
wymiarze proroczym jest zapowiedzią
przyjścia Mesjasza, jak również
najprawdopodobniej dniem narodzin
Jeszui (Jezusa) ok. 2000 lat temu.
Pozdrawiam gorąco wszystkich
uczestników naszego biuletynu.
Właśnie jestem w drodze na to święto
do Jerozolimy, a następnie zostaję tam
przez kilka tygodni. W tym czasie
wiadomości będą najprawdopodobniej
przychodziły rzadziej ze względu na
pobyt m.in. w bazach wojskowych, w
których dostęp do Internetu jest
„utrudniony”.
Dziękuję za wyrozumiałość i proszę o
modlitwy, ponieważ pobyt mój jest
związany z powołaniem i służbą, w
jakiej Bóg prowadzi mnie w związku z
Izraelem.

(Foto: Miejsce zamachu)

10. Egipt. Armia egipska i rosyjska
rozpoczęły dzisiaj wspólne ćwiczenia
koło Aleksandrii, które potrwają do
26 października.
11. Egipska armia zbombardowała
dzisiaj cele ISIS na północnym
Synaju i wg doniesień, w okręgu AlArisz, Rafijah i Szekh (blisko Strefy
Gazy).

(Foto: Żołnierz IDF na straży granic)

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

