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 Modlitwa o Izrael, 1–10.01.2017 r.
Wiadomości z Izraela – nr 179

Witam gorąco w Nowym Roku 2017
Cieszę się ogromnie, że możemy razem stać
i błogosławić Boży lud Izraela, który leży
również głęboko na Bożym sercu. Ten rok i
zbliżające się wydarzenia będą miały klu-
czowe znaczenie dla tego narodu i kraju,
dlatego tym bardziej istotne są nasze prak-
tyczne działania oraz wstawiennictwo.
„Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni,
dopuszcza się grzechu”. Jak. 4,17
„Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak
i wiara bez uczynków jest martwa”. Jak. 2,26
Dziękuję też bardzo wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w Wiec Izraelski w minioną nie-
dzielę w Warszawie – zarówno przybyłym, jak
i wstawiającym się w modlitwie.
Mimo zimna był to bardzo dobry czas i za
wszystko niech płynie chwała Naszemu
Wspaniałemu Bogu!
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1. Israel Airports Authority poinformowało,
że międzynarodowy port lotniczy im. Dawi-
da Ben Guriona obsłużył w 2016 r. rekor-
dową liczbę pasażerów - 17 mln 387 tys. 971
osób. Oznacza to wzrost o 11% w stosunku
do 2015 r. Najbardziej popularnymi były
połączenia z Turcją (1,6 mln pasażerów,
w większości w tranzycie), Stanami Zjedno-
czonymi (1,54 mln), Włochami (1,5 mln),
Niemcami (1,2 mln), Rosją i Francją (po
1 mln). Najpopularniejszymi przewoźnikami
okazali się El Al (5,5 mln pasażerów), Tur-
kish Airlines (932 tys.), easyJet (719 tys.),
Aeroflot (704 tys.), Arkia (650 tys.) i Israir
(548 tys.). Obecnie port lotniczy Ben Gurio-
na utrzymuje połączenia ze 135 portami lot-
niczymi na całym świecie. Międzynarodowe
lotnisko Uvda, niedaleko Ejlatu, odnotowa-
ło 128 595 podróżnych w 2016 r. (wzrost o
97,8% w porównaniu do 2015 r.).

2. Dzisiaj rząd zatwierdził plan inwestycji na
północy kraju o wartości 12 mld szekli. Plan-
będzie realizowany w latach 2017–2018.
Plan obejmuje modernizację lokalnych szkół,

przychodni zdrowia, szpitali oraz budowę
linii kolejowej z Hajfy do Nazaretu. Dodat-
kowo w turystykę zostanie zainwestowa-
nych 600 mln szekli, aby pobudzić małe
i średnie przedsiębiorstwa lokalne, oraz
stworzyć nowe miejsca pracy w usługach tu-
rystycznych. Po latach inwestycji w centrum
i na Negewie teraz przyszedł czas na północ.
Jestem przekonany, że ten plan jest dużym
krokiem w kierunku realizacji tych celów.
W najbliższych latach północ otrzyma ze
strony rządu pomoc miliardów szekli we
wszystkich dziedzinach, aby ten najpiękniej-
szy region kraju został wzmocniony i mógł
dobrze prosperować.

3. Zarząd Gospodarki Wodnej w Izraelu po-
informował, że dzięki grudniowym opadom
deszczu poziom wody w Jeziorze Kinnaret
wzrósł o 23 cm, i obecnie wynosi 213 metry
i 61 cm poniżej poziomu morza. Obecny
poziom wynosi 61 cm poniżej dolnej czer-
wonej linii i 4 metry 81 cm poniżej górnej
czerwonej linii. Izrael oczekuje kolejnych
deszczy.
*Potrzebne są kolejne deszcze zanim skoń-
czy się zima.
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4. Palestyński przewodniczący Mahmoud
Abbas ostrzegł przed poważnymi konse-
kwencjami przeniesienia ambasady Stanów
Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy.
„Przeniesienie ambasady będzie mieć po-
ważne konsekwencje nie tylko dla narodu
palestyńskiego, ale także dla legitymizacji
całej międzynarodowej walki z okupacją.
W obliczu wypowiedzi prezydenta-elekta
działamy z cierpliwością i powściągliwością.
Zdajemy sobie sprawę, że rzeczy, o których
mówi się w trakcie kampanii, nie muszą od-
zwierciedlać rzeczywistości jego kadencji.
Nie wierzę, że będzie on przenosił ambasa-
dę do Jerozolimy. On nawet nie rozumie, że
jest to nieodwracalny krok o szerokim zna-
czeniu wykraczającym poza konflikt izrael-
sko-palestyński”*. Abbas dodał także, że po
przyjęciu rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa,
następnym krokiem będzie uzyskanie ak-
ceptacji państw zachodnich dla państwa
palestyńskiego i uzyskanie prawa pełno-
prawnego państwa członkowskiego Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ. Następnym krokiem
będzie podjęcie konkretnych decyzji. Wyra-
ził też nadzieję, że na konferencji pokojo-
wej w Paryżu zostaną ustalone środki do
osiągnięcia celu. (!)

*Konferencja dot. Izraela i jego suwerenno-
ści, bez udziału Izraela!
*Przeniesienie ambasady rzeczywiście ma
znaczenie wykraczające poza konflikt izrael-
sko-palestyński. Ma ono znaczenie duchowe.

5. KONFERENCJA PARYSKA. Wieczorem pre-
mier Beniamin Netanjahu spotkał się w mi-
nisterstwie spraw zagranicznych z obcymi
ambasadorami. „Konferencja w Paryżu jest

niepotrzebną konferencją. Istnieją obawy, że
nasi wrogowie będą starali się kontynuować
tam dyskusję z Rady Bezpieczeństwa, i sta-
rać się podjąć decyzję, co oznacza, że kon-
ferencja nie będzie bezowocna. Tak więc te-
raz naszym pierwszym zadaniem jest
powstrzymanie kolejnej rezolucji ONZ i dal-
szej dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa, oraz
zapobieżenie podobnym decyzjom Kwarte-
tu Bliskowschodniego”. Premier podkreślił,
że wszelkie międzynarodowe wysiłki narzu-
cenia rozwiązania konfliktu izraelsko-pale-
styńskiego bez bezpośrednich negocjacji są
szkodliwe i nie przyczyniają się do pokoju.

4. EDUKACJA PALESTYŃSKA. Harry Truman
Research Institute na Uniwersytecie Hebraj-
skim w Jerozolimie opublikował informacje
dotyczące książek wykorzystywanych do na-
uki dzieci w szkołach prowadzonych przez
UNRWA (ODDZIAŁ ONZ), zarówno w Strefie
Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu. Okazało
się, że podręczniki szkolne zatwierdzone
przez palestyńskie ministerstwo edukacji
i finansowane przez UNRWA, nie zawierają
żadnych informacji o państwie Izrael. Pod-
ręcznik historii podaje definicję syjonizmu
jako kolonialnego ruchu założonego przez
europejskich Żydów w celu zebrania wszyst-
kich Żydów z całego świata i osiedleniu ich
w Palestynie oraz sąsiednich arabskich pań-
stwach. Jest tam też napisane, że działalność
syjonistyczną realizowano poprzez imigrację
i wysiedlanie ludności arabskiej z ich ziemi.
Nigdzie nie wspomina się o historycznym
lub religijnym związku Żydów z Ziemią Izra-
ela lub Jerozolimą. Podręczniki używają też
wyłącznie arabskich nazw wszystkich świę-
tych miejsc judaizmu.
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5. Niemiecka gazeta „Spiegel” napisała, że
na szczycie książkowych bestsellerów w
Niemczech w 2016 r. znalazła się książka
Adolfa Hitlera „Mein Kampf”.

04.01.2017

6. Wojskowy sąd w kompleksie wojskowym
Kirjat w Tel Awiwie wydał rano wyrok skazu-
jący sierżanta Elora Azariję. Został on oskar-
żony o nieumyślne spowodowanie śmierci
palestyńskiego terrorysty, który w dniu 24
marca 2016 r. przeprowadził atak nożowy w
Hebronie. Azarija twierdził, że zastrzelił ter-
rorystę w samoobronie, gdyż obawiał się
wybuchu ładunku, który napastnik mógł
mieć na sobie. Wojskowy sąd uznał go za
winnego, gdyż „nie było bezpośredniego za-
grożenia ze strony leżącego na ziemi terrory-
sty”. Podanie wymiaru kary nastąpi najpraw-
dopodobniej 15 stycznia. Żołnierzowi grozi
20 lat więzienia. Wieczorem premier Benia-
min Netanjahu powiedział: „Jest to trudny
i bolesny dzień dla nas wszystkich – przede
wszystkim dla sierżanta Elora Azariji i jego
rodziny, dla żołnierzy Sił Obronnych Izraela,
dla obywateli, jak i dla rodziców żołnierzy,
w tym dla mnie. Wzywam wszystkich izrael-
skich obywateli do odpowiedzialnego dzia-
łania wobec Sił Obronnych Izraela, ich do-
wódców i personelu. Mamy jedną armię, od
której uzależnione jest nasze istnienie. Żoł-

nierze Sił Obronnych Izraela są naszymi sy-
nami i córkami, i muszą pozostać ponad
wszelkimi sporami. Ja popieram udzielenie
ułaskawienia dla Elora Azariji”.

Orzeczenie poprzedzone zostało przeciąga-
jącym się od miesięcy głośnym procesem,
który wykorzystują antyizraelskie ugrupowa-
nia, a który budzi głębokie spory w społe-
czeństwie. Nic dziwnego, że po ogłoszeniu
werdyktu wybuchły masowe protesty w po-
bliżu Sztabu Generalnego w Tel Awiwie.

7. Palestyński premier, Rami Al-Hamdallah,
poinformował, że Autonomia Palestyńska
stoi w obliczu kryzysu budżetowego, ponie-
waż w 2016 roku otrzymała zaledwie poło-
wę obiecanych zagranicznych darowizn.
„Spodziewaliśmy się uzyskać 1,2 mld USD
zagranicznej pomocy, a do tej pory otrzyma-
liśmy jedynie 640 mln USD”. Projekt budże-
tu Autonomii Palestyńskiej na 2017 r. mówi
o deficycie wynoszącym ponad 1 mld USD,
co stanowi 15% PKB. Kilka arabskich
państw wstrzymało lub zmniejszyło w ostat-
nim czasie pomoc finansową udzielaną Au-
tonomii Palestyńskiej. W kwietniu ubiegłe-
go roku Arabia saudyjska wstrzymała
wsparcie (wpłacała 20 mln USD miesięcznie),
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usiłując w ten sposób nakłonić Mahmouda
Abbasa do przeprowadzenia reform politycz-
nych. Swoje wsparcie zmniejszyły także Sta-
ny Zjednoczone i Unia Europejska. Obecnie
55% budżetu Autonomii Palestyńskiej idzie
na opłacenie pensji urzędników administra-
cji. Wynagrodzenia i odszkodowania dla ter-
rorystów i ich rodzin wynoszą 6% budżetu
Autonomii. Na dzień dzisiejszy bezrobocie
w Judei i Samarii wynosi 18,7%, a w Strefie
Gazy 42,7%.

8. Członek Komitetu Centralnego al-Fatah,
al-Sultan Abu Einein, ogłosił: „Jeśli Stany
Zjednoczone przeniosą swoją ambasadę
z Tel Awiwu do Jerozolimy, to Palestyńczy-
cy rozpoczną nową intifadę. Musimy przy-
gotować się do konfrontacji z nową admini-
stracją Stanów Zjednoczonych, która
wyraźnie i odważnie oświadczyła, że Izrael i
jego osiedla są uzasadnione i zgodne z pra-
wem. To Izrael i Stany Zjednoczone będą
ponosić odpowiedzialność za rozlew krwi na
palestyńskich terytoriach".
*Potrzebna jest modlitwa o ochronę i uda-
remnienie planów wroga w tym względzie!

05.01.2017

9. USA. Kongres Stanów Zjednoczonych po-
tępił Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
2332, wzywając Biały Dom do zawetowania
przyszłych działań Rady Bezpieczeństwa,
które dążą do narzucenia jednostronnych
i anty-izraelskich rozwiązań. W głosowaniu
uchwałę poparło 342 kongresmenów, a 80
było przeciw.

10. ONZ. Funkcjonariusze ONZ w Nowym Jor-
ku nieoficjalnie wyrażają obawy, że Donald
Trump, w reakcji na grudniową skrajnie an-
tyizraelską rezolucję Rady Bezpieczeństwa
dotyczącą Wschodniej Jerozolimy i osadnictwa
na Zachodnim Brzegu, po objęciu prezydentu-
ry faktycznie zamrozi fundusze przekazywa-
ne na potrzeby tej organizacji przez USA.

06.01.2017

11. Premier Beniamin Netanjahu powiedział:
„Po skandalicznej anty-izraelskiej rezolucji w
ONZ, Izba Reprezentantów Stanów Zjedno-
czonych przegłosowała wczoraj spektakular-
ne poparcie dla Izraela, odrzucając tę jedno-
stronną rezolucję. Demokraci i Republikanie
razem uznali, że Zachodni Mur nie jest tery-
torium okupowanym. Zagłosowali za uchy-
leniem lub zmienieniem rezolucji ONZ - jest
to dokładnie to, co chcemy zrobić. Chcę po-
dziękować amerykańskiej Izbie Reprezentan-
tów, która odzwierciedliła ogromne poparcie
jakim cieszy się Izrael wśród Amerykanów.
Ameryko, dziękuję. Kongresie, dziękuję”.

07.01.2017

12. Wieczorem premier Beniamin Netanjahu
poinformował, że Izrael, w odpowiedzi na
przyjęcie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
nr 2334, zawiesza znaczną część swojej rocz-
nej składki na rzecz ONZ. „Wczoraj oficjal-
nie poinformowaliśmy ONZ, że obetniemy
naszą roczną składkę do ONZ o 6 mln dola-
rów. Izrael nie będzie wspierać instytucji, któ-
re działają przeciwko niemu. Jedną z takich
agencji jest UNRWA, która finansuje pale-
styńskie podręczniki nawołujące przeciwko
Izraelowi, odmawiające Izraelowi prawa do
istnienia i zmieniające nazwę Tel Awiw na Tel
al-Rabia. Za dwa tygodnie otrzymam wska-
zówki ministerstwa spraw zagranicznych
dotyczące możliwości podjęcia dodatkowych
kroków w stosunku do ONZ”.

08.01.2017

13. Wschodnia Jerozolima. Islamski terrory-
sta (Palestyńczyk) celowo wjechał ciężarówką
w tłum żołnierzy w Jerozolimie. 4 z nich zgi-
nęło, 16 zostało rannych, z czego dwóch
walczy o życie. Atak terrorystyczny nastąpił
na przepięknej promenadzie widokowej na
Armon Haanaciw. Sprawcą masakry był Arab
ze Wschodniej Jerozolimy (Dżaber Mukaber).
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Na zdjęciach widać zamordowanych żołnie-
rzy.

Po wjechaniu w stojącą grupę młodych żoł-
nierzy, terrorysta próbował jeszcze raz wje-
chać w rannych i zabitych.
Życie uratowała im żołnierka, dowódczyni
stojących tam żołnierzy, porucznik Maja
(20 l.), która wykonała 15 strzałów w kierun-
ku terrorysty i nie dopuściła tym do kolejnych
ofiar. W wyniku tej akcji Maja trafiła do szpi-
tala z objawami uszkodzenia słuchu w jed-
nym uchu.
*Prośba o modlitwę.

Foto: Ciężarówka, moment wjechania we wsiadających do
autobusu żołnierzy oraz palestyński terrorysta.

09.01.2017

14. Niebywała rzecz! Turcja, przyjaciel Hama-
su, potępiła wczorajszy palestyński atak ter-
rorystyczny w Jerozolimie! Hamas jest zanie-
pokojony.
*Niektórzy w Izraelu traktują to niemalże jak
cud!

15. ONZ. Sekretarz generalny ONZ, Antonio
Guterres, potępił niedzielny atak terrorystycz-
ny w Jerozolimie. „Sekretarz generalny po-
tępia atak terrorystyczny przeprowadzony
wczoraj przez palestyńskiego napastnika w
Jerozolimie. Przekazuje on kondolencje osie-
roconym rodzinom i życzy szybkiego po-
wrotu do zdrowia tym, którzy zostali ranni.
Przemoc i terror nie przyniosą rozwiązania
konfliktu izraelsko-palestyńskiego – wręcz
przeciwnie. Wszystkie osoby odpowiedzial-
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ne za ten atak muszą zostać osądzone i ska-
zane”. Również Rada Bezpieczeństwa ONZ
potępiła atak. „Członkowie Rady Bezpieczeń-
stwa potwierdzają, że terroryzm we wszyst-
kich jego formach i przejawach stanowi jed-
no z najpoważniejszych zagrożeń dla
międzynarodowego pokoju i bezpieczeń-
stwa. Wszystkie ataki terrorystyczne są nie-
uzasadnionymi przestępstwami, niezależnie
od ich motywacji”. (!)
*Dzięki naszemu wielkiemu Bogu, że dzieje
się coś pozytywnego i możemy być tego
świadkami!

16. Minister nauki i technologii, Ofir Aku-
nis, powiedział, że Izrael musi znacząco
zwiększyć odstraszanie wobec terrorystów.
„Musimy podjąć teraz jasne i szybkie kroki.
Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać
najszybciej jak to tylko możliwe, to wybu-
rzyć dom terrorysty. Drugim krokiem, do któ-
rego musimy wrócić, to wydalić rodzinę ter-
rorysty do Syri i, Jordani i i Strefy Gazy.
Miałoby to bardzo mocny przekaz. Nie jest
to trudne do zrobienia, a będzie silnym sy-
gnałem wysłanym rodzinom terrorystów.
Inną rzeczą, jaką należy zrobić, to postawić
na bardziej profesjonalną walkę z podżega-
niem Autonomii Palestyńskiej. Izrael musi
kontynuować rozbudowę swojej stolicy.
Musimy to kontynuować po każdym ataku
– budować w każdym dowolnym miejscu Je-
rozolimy, Judei i Samarii. Do ataków zachę-
ca Autonomia Palestyńska. Trzeba zrozu-
mieć, gdzie żyjemy. Z jednej strony mają
państwo terrorystyczne wspierane przez cały
świat, a z drugiej strony dają zielone świa-
tło dla prawdziwego terroryzmu. Musimy
zdawać sobie sprawę, z kim mamy do czy-
nienia. Autonomia Palestyńska jest wro-
giem, który zachęca do terroryzmu, i tak na-
leży ją traktować”.

17. GAZA. Minister obrony Avigdor Lieberman
zatwierdził budżet w wysokości 3,34 mld
szekli na budowę bariery na granicy Strefy
Gazy. Środki będą pochodzić z budżetu mi-
nisterstwa obrony. Celem projektu jest za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
społeczności położonych w pobliżu granicy
Strefy. W ciągu najbliższych miesięcy roz-
pocznie się budowa inteligentnego ogrodze-
nia wzdłuż liczącej 64 km granicy. Będzie to
betonowa zapora, sięgająca głęboko pod
ziemię, aby zagrodzić w ten sposób drogę
tunelom terrorystycznym. Zapora będzie wy-
posażona w urządzenia elektroniczne posia-
dające zdolności defensywne i ofensywne.
Budowa ma potrwać przez najbliższe 2 lata
i przebiegać w kilku etapach.

18. Premier Netanyahu w odwiedzinach
w szpitalu Hadassah u rannych po ataku żoł-
nierzy.

19. EGIPT. Co najmniej 10 osób zostało za-
bitych, a 22 ranne w ataku dżihadowskim
(IS) na posterunek policji w miejscowości El-
Arisz na północy Synaju (niedaleko Izraela).
Terroryści najpierw zdetonowali ciężarówkę-
pułapkę (ukradzioną wcześniej śmieciarkę),
a potem odpalili rakiety przeciwpancerne.
Nieoficjalnie wiadomo, że IDF pomagają
Egipcjanom w tej walce.

20. Uroczystości upamiętniające śmierć pa-
lestyńskiego terrorysty, który zabił izrael-
skich żołnierzy, z udziałem premiera Auto-
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nomii Palestyńskiej, z owacjami i brawami
na koniec. *Oto prawdziwe oblicze Palestyń-
czyków – partnerów do rozmów pokojowych.

21. Hebron (Judea). Takie „przedmioty” miał
przy sobie palestyński kierowca podejrzane-
go samochodu, który został zatrzymany
przez izraelskich żołnierzy.

10.01.2017

22. Berlin. Niezwykłe! Brama Brandenburska
została oświetlona barwami izraelskimi, jako
wyraz solidarności po wczorajszym islam-
sko-palestyńskim zamachu w Jerozolimie.
„Po geście solidarności z Izraelem w Niem-
czech, także Holendrzy i Francuzi zaczęli
wreszcie rozumieć, że terror palestyński
i islamistyczny (IS) w Europie to jedno i to
samo” (E.B.).

23. Pogrzeb zamordowanych żołnierzy.

(Foto: Paryż – City Hall)

24. Kolejny atak (Samaria). Nad ranem pale-
styński terrorysta uzbrojony w nóż usiłował
zaatakować izraelskich żołnierzy („Duvde-
van” unit), prowadzących działania operacyj-
ne w pobliżu Nablusu w Samarii. Żołnierze
zastrzelili napastnika. Atak był prawdopo-
dobnie skoordynowany z obrzuceniem żoł-
nierzy kamieniami i bombami zapalającymi,
co miało odciągnąć ich uwagę i umożliwić
skuteczny atak nożownika. Napastnik, ata-
kując, krzyczał: „Allah Akbar!”
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Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

25. W nocy policja aresztowała czterech Ara-
bów, którzy na Starym Mieście w Jerozolimie
wypisywali sprayem hasła wychwalające
zabójstwo żołnierzy. W ich domach znale-
ziono również użyte puszki farby.

26. Rosja i administracja ustępującego pre-
zydenta USA, Baracka Husseina Obamy, do-
starcza Iranowi (zaciekłemu wrogowi Izra-
ela) materiałów do produkcji ponad 10
bomb nuklearnych!


