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(Foto z 13.04.2016 wykonane przy
Bramie Damasceńskiej)

Wznawiam wysyłanie wiadomości po
przerwie związanej z dwoma
ważnymi wyjazdami do Izraela. Jak
widzimy, w Izraelu zawsze wiele się
dzieje, ale dużo zależy również od
naszych modlitw.

1. Czwartek, 14.04.2016 r. Po
południu policjanci zatrzymali na
Starym Mieście Jerozolimy dwóch
podejrzanie zachowujących się
arabskich nastolatków. Znaleziono
przy nich noże oraz listy pożegnalne
do rodziców. Podczas przesłuchania
przyznali się, że planowali atak
terrorystyczny. Obaj mieli po 12 lat.

Dzięki Bogu za Jego ochronę i
czujność wojska i policji. Kolejne życia
uratowane.

(Foto: Znalezione przy chłopcach noże i tasak.)

2. 14.04.2016. Po południu palestyński
terrorysta zaatakował siekierą
izraelskich żołnierzy na skrzyżowaniu
przy obozie palestyńskich uchodźców
Al-Arroub w Judei. Ranny został jeden
żołnierz. Pozostali żołnierze zastrzelili
napastnika.

3. Specjalna jednostka Magav K-9,
działająca razem ze specjalnie
wyszkolonymi psami, schwytała w
tym tygodniu trzech uzbrojonych
terrorystów.

4. 14.04.2016 r. Izraelscy żołnierze
wkroczyli przed świtem do miasta
Ramallah (Samaria). Skonfiskowano
pieniądze z kantoru, który
przekazywał środki na cele
terrorystyczne.

Podczas akcji doszło do niewielkich
starć z Palestyńczykami.
Detonacja materiału wybuchowego
wywołała pożar, który rozszerzył się na
targowisko warzywne na placu AlManara w centrum Ramallah.
Palestyńczycy już złożyli protest na
izraelski rajd w strefie
A, należącej wyłącznie do Autonomii
Palestyńskiej.
*Brak środków pieniężnych może
poważnie ograniczyć działania
terrorystyczne wśród palestyńskich
Arabów. Ich rząd gwarantuje im
pieniądze za ataki, co jest również
wielką zachętą do tego typu działań.
5. Na ostatnim posiedzeniu premier
Beniamin Netanjahu powiedział:
„Widzimy spadek liczby ataków
terrorystycznych. Jest to wynik działań
sił bezpieczeństwa oraz sposobu, w
jaki Siły Obronne Izraela, Szin-Bet i
policja realizują nasze wytyczne.
Jednak dalszy spadek nie jest
gwarantowany. W każdej chwili mogą
nastąpić poważne ataki terrorystyczne,
ale faktem jest, że działamy przeciwko
ośrodkom terrorystycznym. Terror, z
którym się zmagamy, to przede
wszystkim osoby fizyczne. Nie ma
żadnych organizacji, bo nie pozwalamy
na ich utworzenie”. Równocześnie
przedstawiono rządowy plan
wzmocnienia egzekwowania prawa w
Jerozolimie, ze szczególnym naciskiem
na sektor arabski. Realizacja projektu
potrwa do 2020 r. Policja planuje
wybudowanie 10 nowych posterunków
w arabskich częściach miasta i
modernizację 10 starych.Zatrudnionych
zostanie także dodatkowych 2,6 tys.
policjantów. Celem jest zmniejszenie
przestępczości w Jerozolimie.
*Jest to również skutek naszych
modlitw i Bożego działania.

STREFA GAZY
O aktualnej sytuacji w Strefie
Gazy
14.04.2016.
6.
Wysoki oficer IDF powiedział: „Siły
Obronne Izraela przygotowują się do
możliwości wybuchu czwartej wojny
z Hamasem w Strefie Gazy. Od
zakończenia operacji „Obronny
Brzeg” ćwiczymy i przygotowujemy
się na wszelkie zagrożenia. Hamas
jest zajęty odbudowywaniem swoich
sił, a my jesteśmy zajęci
planowaniem następnej bitwy, w
której bez wątpienia będziemy mogli
uderzyć wystarczająco mocno, aby
odstraszanie potrwało wiele lat.
Wyciągnęliśmy lekcje z minionych
doświadczeń, i poprawiliśmy
wszystko, co wymagało poprawienia.
Zrozumieliśmy kwestię konieczności
ewakuacji mieszkańców
miejscowości przyległych do granicy
Strefy Gazy, organizacji obrony w
głębi terytorium, działania systemu
ostrzegania i tworzenia zespołów
bojowych w celu zabezpieczania
miast, aby je bronić przed atakami, a
jednocześnie prowadzić ofensywę,
która jest najważniejszą rzeczą w
jakiejkolwiek walce. Zbrojne ramię
Hamasu, Brygady al-Kassam,
zwiększyły swoje siły. Szacuje się,
że liczą one około 20 tys.
terrorystów. Z tej liczby, jedną
czwartą uważa się za członków
jednostek sił specjalnych, takich jak
komandosi marynarki. Reszta to
piechota z bronią krótkiego zasięgu i
różne inne grupy terrorystów.

Dzisiaj posiadamy bardzo szczegółowe
informacje na temat każdego z ich 25
batalionów, dzięki czemu wszyscy nasi
dowódcy batalionów i kompanii znają
aktualny stan wroga. Od zakończenia
operacji Obronny Brzeg ze Strefy Gazy
wystrzelono nie mniej niż 35 rakiet,
mimo rozejmu, który zakończył ostatnią
operację. Żadna z 35 rakiet nie została
wystrzelona przez Hamas. Hamas jest
krytykowany i kwestionowany przez
zbuntowane frakcje w Strefie Gazy,
takie jak komórki ISIS, Front Ludowy
Wyzwolenia Palestyny, grupy
Globalnego Dżihadu, i wszystkie one
starają się o prowokacje wystrzeliwując
rakiety oraz rozmieszczając materiały
wybuchowe. Doprowadza to w końcu
do ataku Izraela na obiekty i członków
Hamasu. Siły Obronne Izraela
uwzględniają wewnętrzne spory w
Strefie Gazy. Spory między Hamasem
a Irańczykami i Egipcjanami pozostają
niezmienne, są także rzeczywistością
wewnątrz Hamasu, w którym dowódca
Hamasu Mahomet Deif nie spotyka się
z Ismailem Haniją i jego przyjaciółmi.
Trwa wojna między ramieniem
wojskowym organizacji a jej ramieniem
dyplomatycznym, a my obserwujemy to
wszystko. W zamian za uwolnienie
Gilada Szalita wydaliśmy Jahi Anwara,
który, obok Marwana Issa, stał się
trzecim dowódcą Hamasu. Pokazuje
to, że w Hamasie wszystko się
zmienia. Stanowi to dla nas wyzwanie.
Na Półwyspie Synaj jest obecne
Państwo Islamskie, które działa
głównie przeciwko Egiptowi. Tylko w
ostatnim roku zginęło ponad 350
egipskich żołnierzy sił bezpieczeństwa.
Posiadają oni zaawansowane bronie i
są również odpowiedzialni za upadek
na ziemię rosyjskiego samolotu
pasażerskiego. Ich siły liczą około
1000 terrorystów, i nie ma wątpliwości,

że ich kolejnym celem jest Izrael. A zatem
musimy się na to przygotować.
Tymczasem sytuacja bezpieczeństwa w
Judei i Samarii wydaje się nieco
stabilizować. Hamas jest jednak
rozczarowany. Grupa terrorystyczna ma do
czynienia z wewnętrznymi i zewnętrznymi
napięciami, oraz z wysokim poziomem
bezrobocia w Strefie Gazy. A zatem nie ma
zamiaru w chwili obecnej przeprowadzać
ataków przeciwko Izraelowi”.
Natomiast gen. Amos Gilad ostrzegł:
„Zbrojne skrzydło Hamasu nie dba na
politykę biura politycznego i robi, co chce.
Jednak odstraszanie Izraela działa na oba
skrzydła wojskowe i polityczne Hamasu.
Nasze odstraszanie jest nadal bardzo
skuteczne i Hamas nie będzie nas
atakować, ponieważ boi się o własną
skórę. Obecny spokój na granicy Strefy
Gazy bierze się z naszych sił i
odstraszania. Hamas przegrał w swoich
wysiłkach zmierzających do dalszej
eskalacji przemocy między Izraelem a
Palestyńczykami. Dzięki naszym siłom
bezpieczeństwa mamy przewagę w tej
tajnej wojnie, ale to nie będzie ich
powstrzymywać przed próbami. Nie
przestaną, dopóki będą one skuteczne.
Prawdziwym ryzykiem jest główna
ideologia Hamasu, według której nie ma
miejsca na porozumienie z Izraelem.
Hamas nigdy nie zmienił swojej polityki i
pozostaje wierny swojej drodze. Hamas
nie przyjmie żadnego porozumienia, które
uznaje prawdziwe współistnienie”.
7. 14.04.2016 r. Hamas rozpoczął
rozmieszczanie dodatkowych sił na granicy
Strefy Gazy z Egiptem, aby złagodzić
obawy Kairu o bezpieczeństwo (*dotyczy
to wspomnianych powyżej ataków
zbuntowanych grup terrorystycznych na
wojska Egiptu na Synaju). Ustanowiono w
tym rejonie trzy nowe bazy Hamasu i około
10 tymczasowych posterunków wzdłuż
granicy. Również buldożery wyrównały
teren przy samej barierze granicznej.
Wydany komunikat mówi, że podjęte
środki są wynikiem „nowych, ważnych
uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa,
aby uspokoić braci w Egipcie, że granica
jest bezpieczna”.

*Tak naprawdę tzw. Palestyńczycy z Gazy są
głównie egipskimi Arabami.
8. Mimo zapewnień IDF o spokoju, na tereny
przygraniczne Strefy Gazy (ok. 50 m), pod
osłoną bezzałogowych samolotów, wjechały
ciężkie koparki i spychy w poszukiwaniu
tuneli.

9. 14.04.2016 r. Ciekawa informacja z
Ukrainy. Nowym premierem Ukrainy został
Wołodymyr Hrojsman, wywodzący się z
żydowskiej rodziny. Dotychczas był
przewodniczącym ukraińskiego parlamentu.
*Niech Pan błogosławi Ukrainę, na której
zostało przelane mnóstwo niewinnej krwi,
niech da jej uzdrowienie przez pokutę i
wielkie przebudzenie, o które modlą się tam
różne społeczności. A jednocześnie niech
relacje Ukrainy i Izraela, również na poziomie
duchowym, stają się błogosławieństwem dla
ich kraju. Niedawno społeczność Żydów
mesjańskich z Kijowa zorganizowała wyjazd
„Tur” duchowy, modlitwy o pojednanie między
naszymi narodami a także Rosją, Białorusią,
krajami bałtyckimi i Izraelem. Wspaniale jest
widzieć, co Bóg czyni w tym temacie oraz
serca tak szeroko otwarte na Boże działanie
Ducha Świętego.

(Foto: Zdjęcia z transmitowanego na żywo nabożeństwa
z Kijowa i gorącej relacji/świadectw z tego, co się działo
podczas pobytu i modlitw w Polsce)

12. W tym tygodniu miała też miejsce tajna
uroczystość zaślubin na Wzgórzu
Świątynnym żydowskiej pary młodej „pod
nosem” straży i policji świątynnej, która
przeciwdziała wszelkim formom religijności w
tym miejscu innym niż islamskie. Ślub odbył
się przy udziale rabina Chaima Richmana, a
dane pary młodej pozostają utajnione. Jest to
wyraz głębokich pragnień Żydów, aby na
wzgórzu, gdzie stała świątynia Pana Boga
Izraela odnowiło się życie religijne.

(Foto: Zdjęcia z transmitowanego na żywo nabożeństwa
z Kijowa i gorącej relacji/świadectw z tego, co się działo
podczas pobytu i modlitw w Polsce)

11. Pamiętajmy o zbliżającym się już za
kilka dni święcie Paschy (hebr. Pesach).
Właśnie podczas takich świąt terroryści
lubią nasilać swoje działania.
Wysoki oficer IDF powiedział, że pomimo
osłabnięcia fali terroru, armia obawia się,
że może to być cisza przed burzą. „Ta
tendencja może się szybko zmienić, a my
przygotowujemy się do drastycznego
pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa
podczas świąt Pesach, gdy istnieje
wysokie zagrożenie, oraz w Dniu
Niepodległości i miesiącu Ramadan. Na
okres świąt Pesach siły w Samarii i Judei
zostaną wzmocnione dodatkowymi dwoma
batalionami piechoty”.

(Zdjęcie uroczystości zaślubin, niby spaceru)

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

