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Ogłoszenie
W listopadzie dyrektor wykonawczy CFI Stacey Howard oraz jej mąż Kevin wyjeżdżają
z usługami do Stanów Zjednoczonych.

Jeżeli wasze społeczności są zainteresowane otrzymywaniem najświeższych informacji z Izraela, a zwłaszcza z Jerozolimy, prosimy o kontakt: executivedirector@cfijerusalem.org

Reprezentanci 85 krajów przyjechali do Jerozolimy
na Święto Namiotów

Międzynarodowa Ambasada Chrześcijańska w Jerozolimie ponownie zasponsorowała chrześcijańskie obchody żydowskiego Święta Namiotów w Jerozolimie. Święto to znane jako „Sukkot” jest ostatnim z jesiennych świąt obchodzonych co roku w Izraelu. W tym roku święto to
trwało w Izraelu 7 dni – od 27 września do 5 października. Obchody rozpoczynają się świętem

i celebrują zakończenie zbiorów oraz wyjście z Egiptu. Sukkot trwa 8 dni w diasporze. Ostatnie
dwa dni Sukkot to dwa odrębne święta.

Przez osiem dni i siedem nocy tego święta Żydzi tradycyjnie jedzą i śpią w sukach – prowizorycznych namiotach pokrytych strzechą, od których święto to bierze swoja nazwę. Sukkot to
jedno z trzech biblijnie wyznaczonych świąt, podczas których starożytne plemiona pielgrzymowały do Świątyni w Jerozolimie. Mówi o nim werset z III Mojż. 23:42-43: Będziecie mieszkać
w szałasach przez siedem dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, aby
wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy
wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej.

W tym roku na niebie pojawił się krwistoczerwony księżyc – widziany w Izraelu i licznych
krajach na całym świecie. Wiele spekuluje się na temat znaczenia tego ostatniego z tetrady
księżyców – zjawiska, które ostatnio pojawiło się w 1982 – i nie pojawi się do 2033. Co to
wszystko znaczy? Nie mamy pewności, ale jednego możemy być pewni – że „znaki na niebie” są

coraz częstsze i drastyczniejsze i trudno oprzeć się wrażeniu, że Pan chce nam wszystkim przekazać coś ważnego. Czy słuchamy?

Całkowite zaćmienie superksiężyca, 27 września 2015
(Alfredo Garcia, CC-BY-SA-4.0, źródło: wikipedia)

Ocieplenie stosunków między Egiptem a Izraelem?
Netanajahu pochwalił ostatnio wezwanie prezydenta Egiptu do arabsko-izraelskiego pokoju. Po tym, jak Sisi powiedział, że rozwiązanie konfliktu mogłoby „zmienić oblicze regionu”,
premier Izraela nalega, aby Abbas niezwłocznie podjął na nowo rozmowy (wg „Times of Israel”,
28 września).
W niedzielę, 25 września, premier Benjamin Netanjahu, pochwalił egipskiego prezydenta,
Abda al-Fattaha as-Sisiego za jego wezwanie do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego
i nalegał, aby prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas, niezwłocznie wznowił rozmowy pokojowe. Sisi, w wywiadzie opublikowanym przez Associated Press w niedzielę, powiedział, że należy wznowić wysiłki, aby rozwiązać kwestię palestyńską oraz poszerzyć trwający
niemal 40 lat pokój z Izraelem o nowe państwa arabskie. Powiedział, że rozwiązanie kwestii
palestyńskiej mogłoby „zmienić oblicze regionu i (…) przynieść ogromną poprawę sytuacji ”.
Dodał też: „Z natury jestem optymistą i widzę w tym ogromną szansę”.
Oświadczenie wydane przez gabinet Netanjahu przychylnie odwołało się do uwag egipskiego prezydenta na temat pokoju arabsko-izraelskiego. W oświadczeniu tym było napisane: „Premier Netanjahu ponownie wzywa prezydenta Autonomii Palestyńskiej, Mahmuda Abbasa, by
niezwłocznie powrócił do stołu negocjacyjnego, aby przyspieszyć proces dyplomatyczny”.
Jair Lapid, lider partii Jesz Atid, który również nawołuje do inicjatyw pokojowych dla tego
regionu, także przyjął z zadowoleniem uwagi Sisiego. „Wypowiedzi Sisiego świadczą o tym, że
istnieje obecnie możliwość przyspieszenia regionalnych inicjatyw pokojowych z umiarkowanymi państwami arabskimi”, powiedział. „Tego rodzaju porozumienie pozwoliłoby nam utworzyć
oś umiarkowanych państw przeciwko Iranowi i rosnącemu terroryzmowi na Bliskim Wschodzie
oraz ochronić interesy bezpieczeństwa Izraela i jego istnienie jako żydowskie państwo”. Na początku miesiąca Netanajahu wyraził chęć spotkania się z Abbasem „choćby zaraz” bez żadnych
warunków wstępnych, aby wznowić negocjacje pokojowe.
Według ostatnich doniesień, m.in. z „The Times of Israel”, Netanjahu i Abbas od kilku miesięcy kontaktują się ze sobą potajemnie. Zarówno gabinet premiera Izraela oraz główny palestyń-

ski negocjator pokojowy Sa’ib Urajkat zaprzeczyli tym doniesieniom. Jak podał portal informacyjny „Haaretz daily”, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, John Kerry, namawiał Abbasa,
aby nie spotykał się Netanjahu dopóki Abbas nie spotka się z nim przed planowanym na poniedziałek Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Amerykańscy oficjele sugerują, że Ameryka ponownie
intensywnie zaangażuje się w proces pokojowy, gdy zostanie podpisane porozumienie z Iranem. Dziewięć miesięcy rozmów pokojowych, w których pośredniczą Stany Zjednoczone, nie
przyniosło jeszcze porozumienia.

Zmienia się ogólny stosunek Egipcjan do Żydów
W artykule z „Times of Israel” czytamy: „Dla prezydenta Egiptu, Abda al-Fattaha as-Sisiego
było to wyjątkowo trudne lato. W przeciągu jednego tygodnia – końcem czerwca i początkiem
lipca – w ekskluzywnej dzielnicy Heliopolis na przedmieściach Kairu został zamordowany prokurator generalny Egiptu, a Państwo Islamskie rozpoczęło dwudniowe oblężenie położonego
na Północnym Synaju miasteczka Szejk Zuweid.
Jednak parę dni po krwawej walce na Synaju Sisi znalazł dwie godziny, aby spotkać się
z delegacją Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC), ogólnoświatowej żydowskiej grupy
interesu, a następnie zdał rzeczową relację z tego spotkania państwowej bliskowschodniej agencji
informacyjnej. Jak powiedział Jason Isaacson – dyrektor zarządu i do spraw zagranicznych AJC,
który koordynował tę delegację, rozmowa ta dotyczyła regionalnych zagrożeń terroryzmem, będących w zastoju rozmów pokojowych pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami, nuklearnego
porozumienia z Iranem i ochrony znajdującego się w Egipcie żydowskiego dziedzictwa.
Spotkanie to odbyło się w pałacu prezydenckim, w czasie kiedy stosunek Egipcjan do Żydów
się zmienia. Egipcjanie ponownie analizują politykę unarodowienia z lat 50-tych, która wyparła
z ich państwa społeczność żydowską i inne mniejszości narodowe. Słowa „Żyd” coraz rzadziej
używa się jako przekleństwa, a historyczny serial telewizyjny pt. „Kwatera żydowska” okazał się
prawdziwym hitem podczas ramadanu. Serial ten przedstawia islamskie ugrupowanie „Bractwo
Muzułmańskie” jako większe zagrożenie dla jedności i bezpieczeństwa Egiptu niż Żydzi, a czasem nawet syjoniści (wcześniejsze seriale telewizyjne w czasie ramadanu wykorzystywały negatywne metafory i stereotypy na temat żydowskiej zdrady i wrogości, więc „Kwatera żydowska”
znacznie odchodzi od tego typu poglądów).
„Widzę większą tolerancję”, powiedział Isaacson odnosząc się do okresu sprawowania władzy przez Sisiego od 2013. „Widzę więcej szacunku dla Izraela i więcej poczucia wspólności
pomiędzy egipskimi i izraelskimi kwestiami strategicznymi oraz taki sam stosunek do Hamasu,
a zwłaszcza do powiązań między Hamasem a innymi ugrupowaniami ekstremistycznymi”.
Fragment z Pisma, który cytowałam kilkakrotnie w przeszłości, wydaje mi się tutaj bardzo
odpowiedni.

W owym dniu będzie Izrael jako trzeci razem z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi,
którą pobłogosławi Pan Zastępów, mówiąc: Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło
moich rąk Asyria, i moje dziedzictwo Izrael! Iz. 19:24-25
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