
– 1 –

 Modlitwa o Izrael, 10–13.03.2017
Wiadomości z Izraela – nr 191

10.03.2017

1. ONZ. Na początek informacja od izraelskie-
go ambasadora przy ONZ, który podał do
informacji, że w najbliższych planach tej or-
ganizacji jest umieszczenie Izraelskiej Armii
Obronnej (IDF), która reprezentuje najwyż-
sze na świecie standardy moralne, niespo-
tykane gdzie indziej, na tzw. „czarnej liście”
organizacji, które krzywdzą dzieci, podobnie
jak ISIS i Al-Kaida! Działanie to może spo-
wodować różnego rodzaju restrykcje nakła-
dane na Izraelczyków podróżujących po
świecie, z których praktycznie każdy był lub
jest żołnierzem IDF. Potrzebna jest modlitwa
w tej sprawie, aby nie doszło do takiego
działania!
*Jak widać ONZ nie zaprzestała nagonki na
Izrael, i nie widzi cierpienia tysięcy dzieci
w Syrii, które mimo wojny, otrzymują pomoc
od Izraela.

11.03.2017 Szabat-Sobota

2. W Izraelu obchodzone jest biblijne świę-
to Purim, będące dowodem Bożej wierności
i zwycięstwa w obliczu zbliżającej się zagła-
dy.

3. Na zdjęciu (na str.2) życzenia dla Żydów
świętujących Purim od jordańskiego Araba
na uchodźctwie, znanego działacza i lidera
opozycyjnego, który wierzy w „dwu państwo-
we” rozwiązanie konfliktu Palestyńskiego.
Wg niego najlepszym rozwiązaniem jest Jor-
dania jako państwo palestyńskie, a obecny
cały Izrael (włącznie z Samarią i Judeą) jako
państwo żydowskie.
*Koncepcja ta leżała u podstaw planu Bry-
tyjczyków, którzy oddzielili 2/3 części ziem
przydzielonych dla Żydów jako terytorium
przyszłego Izraela i utworzyli państwo dla
Palestyńczyków, z czego powstała Jordania,
której obecnie większość mieszkańców sta-
nowią tzw. Palestyńczycy.

(Foto: Grobowiec z sarkofagami królowej Estery i Morde-
chaja, które do dzisiaj stoją w Iranie)
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4. Liban. Jak podają kuwejckie gazety cytu-
jące wysokich dowódców irańskich, Iran uru-
chomił kilka fabryk broni dla Hezbollahu
w Libanie. Gen. Hossein Dehqan poinformo-
wał, że Hezbollah jest w stanie wyproduko-
wać rakiety zdolne sięgnąć celów w Izraelu.
Iran zdecydował się wybudować fabryki
w Libanie po tym, jak inne ich fabryki broni
zostały zniszczone w tajnym ataku izrael-
skim w Sudanie, o którym świat arabski mil-
czał, by nie rozgłaszać informacji o kolejnym
izraelskim sukcesie militarnym, a jednocze-
śnie nielegalnej irańskiej fabryce broni.
Obecne fabryki w Libanie produkują drony,
torpedy morskie, pociski przeciwczołgowe
oraz pojedyncze podzespoły rakiet, które
następnie będą montowane w jeszcze innym
miejscu i sięgają nawet 50 m, w głąb ziemi,
by uniknąć zniszczenia przez Izrael.

5. Liban. Hezbollah opublikował w mediach
filmik, pokazujący ich potencjalne cele (elek-
trownie) w Izraelu. Izrael natychmiast ostrzegł
ich, że kolejny atak, będzie ich ostatnim.

6. Syria. Pojawiły się właśnie doniesienia, że
B. Assad zgodził się na założenie bazy ma-
rynarki wojennej Iranu nad Morzem Śró-
dziemnym obok bazy rosyjskiej koło Lata-
kii!
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*Stanowi to duże zagrożenie dla marynarki
wojennej Izraela!

7. Egipt. Niemieccy i egipscy archeolodzy
znaleźli w gliniance w kairskim slumsie 8-
metrowy posąg z kwarcytu jednego z naj-
większych faraonów Ramzesa II sprzed 3000
lat.
*Ramzes II mógł być faraonem z czasów wyj-
ścia Izraelitów z Egiptu. To bardzo duża nie-
spodzianka tuż przed świętem Paschy!

13.03.2017

8. Dzisiaj, ok. 4.00 nad ranem, przy bramie
Wschodniej w Jerozolimie miał miejsce atak
terrorystyczny na dwóch żołnierzy. Żołnierze
zostali znienacka zaatakowani nożem przez
25-letniego Palestyńczyka. Oboje w stanie
średnim znajdują się w szpitalu. Terrorysta
zginął.

9. W okolicy Aszdodu, czyli w pobliżu Gazy
spadły ulewne deszcze. To samo miało miej-
sce na północy i spowodowało znaczne pod-
niesienie się poziomu Jeziora Galilejskiego.
*Potrzeba jednak jeszcze więcej deszczu.

(Na górnym zdjęciu widać miejsce dokonania ataku)
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10. Edukacja. Dochodzenie ujawniło, że
w wielu palestyńskich szkołach sponsoro-
wanych przez rząd brytyjski i nazywanych od
nazwisk znanych terrorystów, prowadzi się
z dziećmi zajęcia z tego, jak zabijać Żydów!

11. Izraelski premier Benjamin Netanjahu
przyjął zaproszenie do udziału w lipcowym
spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej na Wę-
grzech.
*Niespodziewana i ciekawa propozycja dla
izraelskiego premiera z naszej strony!

12. Największa jak dotąd transakcja w hi-
storii izraelskiego hi-techu. Intel za 15 mld
USD kupuje izraelską firmę MOBILEYE (głów-
na siedziba w Jerozolimie). Firma specjali-
zuje się w dziedzinie zaawansowanych sys-
temów wspomagania kierowcy (ADAS) –
ostrzegających, zapobiegających i łagodzą-
cych skutki kolizji. Centrum działalności
Mobileye pozostanie w Izraelu.
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Życząc dobrego tygodnia
Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

*Miałem okazję jeździć w Izraelu samocho-
dem z takim systemem. System ten ostrzega
o nadmiernym zbliżaniu się do poprzedza-
jącego pojazdu, jak również o niekontrolo-
wanym przekraczaniu na jezdni białych linii
przerywanych lub ciągłych, mogącym świad-
czyć o zasypianiu kierowcy.

P.S.
Zainteresowanym przypominam jeszcze
o zbliżającej się konferencji dot. wolontaria-
tu w Izraelu, która odbędzie się w najbliższą
sobotę w Warszawie, ul. Elektronowa 10,
godz.16.00.


