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1. Olimpiada w Rio. Mimo wielu prób poni-
żania ze strony muzułmańskich zawodników,
izraelska drużyna olimpijska z dumą zdoby-
ła swój drugi już medal olimpijski!

*Oto jak wygląda pokój na Bliskim Wscho-
dzie: izraelski zawodnik chciał podać rękę
egipskiemu zawodnikowi po zakończeniu
walki na Olimpiadzie w Rio. Egipski zawod-
nik odwrócił się i uciekł, odmawiając poda-
nia ręki. Czyn ten został szeroko skrytyko-
wany.

2. Prośba o modlitwę. Grupa mesjańskich
Żydów i wierzących Arabów z Izraela wybiera
się na jedną z greckich wysp z pomocą hu-
manitarną od 14 do 19 sierpnia. Mają tam
rozmawiać o Jezusie z muzułmanami ucie-
kającymi z Syrii i Iraku.
Wielka prośba o modlitwę o Bożą ochronę
podczas tej służby i o działanie Ducha Świę-
tego zarówno w usługujących, jak i w tych,
do których dotrą.

13.08.2016
3. Rozpoczęło się święto Tisza b'Av upamięt-
niające zburzenie pierwszej i drugiej świąty-
ni (oba te wydarzenia miały miejsce tego
samego dnia w kalendarzu żydowskim). Czas
żałoby.
„Przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie
pozostanie kamień na kamieniu, którego by
nie rozwalono.” Łuk. 21,6
Jerozolima wciąż zajmuje szczególne miej-
sce w Bożym kalendarzu.



Cd. tego wersetu mówi bowiem:
„Zapytali go, mówiąc: Nauczycielu! Kiedy
więc to będzie i jaki będzie znak, gdy to na-
stąpi?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić.
Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim…”
Łuk. 21,7-8
„Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach,
nie lękajcie się; to bowiem musi stać się
najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec.
Wtedy rzekł do nich: Powstanie naród prze-
ciw narodowi i królestwo przeciw królestwu,
i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami
zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki
ogromne z nieba. Lecz zanim się to wszyst-
ko stanie, podniosą na was swe ręce i prze-
śladować was będą i wydawać do synagog
i więzień… Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę oto-
czoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że
przybliżyło się jej zburzenie. I padną od
ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do nie-
woli u wszystkich narodów, a Jerozolima
będzie zdeptana przez pogan, aż się dopeł-
nią czasy pogan”. Łuk. 21,9-12,20,24
Jerozolima po prawie 2000 lat powróciła do
Żydów w wyniku wojny sześciodniowej
w 1967 roku.

4. Izrael – „chrześcijanie”, z izraelskiej prasy.
13.08. 2016 r. przedstawiciele Ewangelickie-
go Kościoła Luterańskiego w Ameryce przy-
jęli w Nowym Orleanie rezolucję wzywającą
rząd Stanów Zjednoczonych do zakończenia
pomocy dla Izraela, jeśli nie wstrzyma on
osadnictwa żydowskiego w Judei i Samarii
(*Jak wskazują już same nazwy, „Judea i Sa-
maria” są biblijnymi ziemiami Izraela) i nie
umożliwi powstania niezależnego państwa

palestyńskiego na tych ziemiach. Wezwano
także prezydenta Stanów Zjednoczonych, by
uznał państwo palestyńskie. Rezolucja prze-
szła w głosowaniu (751 głosów poparcia
i 162 sprzeciwu). „Wzywamy amerykańskich
kongresmanów, senatorów i administrację
do podjęcia działań żądających: jeśli Izrael
chce nadal otrzymywać od Stanów Zjedno-
czonych pomoc finansową i wojskową, musi
zgodnie z międzynarodowymi standardami
praw człowieka, jak je określono w istnieją-
cym amerykańskim prawie, wstrzymać two-
rzenie osiedli i rozbudowę istniejących osiedli
we Wschodniej Jerozolimie i na Zachodnim
Brzegu, zakończyć swoją okupację teryto-
riów palestyńskich i umożliwić powstanie
niezależnego państwa palestyńskiego”.
Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce
twierdzi, że posiada około 4 mln członków
w około 10 tys. zborów.

14.08.2016

5. Olimpiada w Rio. Wieczorem przed ratu-
szem miejskim w Rio de Janeiro odbyła się
oficjalna uroczystość upamiętniająca ofiary
masakry 11 izraelskich sportowców podczas
Olimpiady w Monachium w 1972 r. Uroczy-
stość odbyła się pod patronatem Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpijskiego. Wcze-
śniej na Olimpiadach nie wyrażono zgody na
upamiętnienie tych ofiar. Wśród tych, którzy
zapalili 11 pamiątkowych świec były wdo-
wy: Ankie Spitzer (żona trenera szermierzy
Andre Spitzera) i Ilana Romano (żona sztan-
gisty Jossefa Romano).



6. Na Wzgórzu Świątynnym pojawiły się roz-
ruchy między muzułmanami, którzy zaatako-
wali Żydów odwiedzających dzisiaj to miej-
sce z okazji święta Tisza B’Av a izraelską
policją. Mahmud Abbas twierdzi, że jeżeli
Palestyńczycy dostaną pełną kontrolę nad
Wzgórzem, wówczas każdy bez wyjątku, za-
równo Żyd czy chrześcijanin, będzie mógł
tam swobodnie wchodzić. *Niestety za każ-
dym razem fakty przeczą tym słowom. Gdy-
by nie obecność izraelskiej policji na tym
miejscu, życie zwiedzających byłoby poważ-
nie zagrożone. Zamieszki tam są rozniecane
właśnie przez palestyńskich przywódców
duchowych.

7. Na przejściu Shaked (w Samarii) 14-letnia
terrorystka próbowała dźgnąć nożem żołnier-
kę, która została lekko ranna w rękę. Po obez-
władnieniu, terrorystka została przekazana
na przesłuchanie.



8. Izraelska policja wprowadziła właśnie
nową aplikację alarmową na telefony komór-
kowe. Jeśli ktoś będzie nagle potrzebował
pomocy policji, a nie będzie wiedział, gdzie
się znajduje, policja będzie mogła znaleźć
jego położenie, dzięki czemu pomoc nadej-
dzie znacznie szybciej. Jeśli ktoś znajdzie się
w niebezpiecznym miejscu, policja będzie
mogła za pomocą map GPS, wskazać mu
bezpieczną drogę wyjścia, a jednocześnie
ekipa ratunkowa wyruszy na jego spotkanie.
Aplikacja będzie dostępna dla systemw An-
droid i iPhone.

15.08.2016
9. Dzisiaj w nocy IDF zburzył jedno piętro
domu terrorysty Mohammeda Trairy, który za-
mordował 13-letnią Hallel Ariel. Podczas de-
molicji domu Arabowie rzucali w żołnierzy
kamieniami i butelkami zapalającymi. Nie
ma rannych. Matka Hallel powiedziała: „Do-
póki cały dom nie zostanie zburzony a ro-
dzina deportowana, nie ma dostatecznego
odstraszenia oraz niczego co by zapobiegło
następnemu zamachowi. Bardzo łatwo zbu-
dować dodatkowe piętro. Prawdziwą odpo-
wiedzią byłaby deportacja rodziny i oddanie
domu pod żydowską kontrolę. To byłoby
ogromne odstraszenie”.

10. Dzisiaj poinformowano, że po 3 latach
poszukiwań, we wspólnej akcji IDF, policji i
Szin Bet, w okręgu Betlejem (Judea) aresz-
towano terrorystę, Mohameda Ali Abu Ha-
naka, który w grudniu 2013 roku dźgnął
nożem policjanta.
11. Król Jordanii, Abdullah, wyraził swoje
ogromne oburzenie z powodu wczorajszej wi-
zyty na Wzgórzu Świątynnym ok. 400 Żydów
z okazji Tisha be’Av. *Przyjaźń Jordanii czy Egip-
tu z Izraelem nie jest traktowana jako pewnik.
Najpewniejszym źródłem bezpieczeństwa dla
Izraela jest jedynie sam Bóg Izraela.



12. Zdjęcia z ostatniego letniego obozu dla
dzieci i młodzieży palestyńskiej w Gazie. Mło-
dzi ludzie strzelają z ostrej amunicji do zdjęć
izraelskich żołnierzy.

13. Podano do wiadomości, że część rodzin
zabitych terrorystów z Jerozolimy otrzyma z
powrotem ich ciała do pochowku, jeżeli wy-
pełnią następujące warunki: pogrzeby od-
będą się w nocy, a ilość żałobników będzie
ograniczona do 25. Rodzina będzie też mu-
siała złożyć gwarancję w wysokości 20 ty-
sięcy szekli.
*Warunki te ustanowiono w związku z po-
przednimi sytuacjami, kiedy pogrzeby terro-
rystów wzmagały następne rozruchy i ataki,
a także stały się platformą nawoływania do
ich kontynuacji.

16.08.2016
14. Al Watan donosi, że na spotkaniu Fata-
hu i Hamasu zadecydowano o stworzeniu
wspólnej listy osób, które będą kandydować
do zarządu miejskiego Szechemu (Nablus).
Hamas oświadczył: „Proces ten ma na celu
uderzenie w Izrael”.
*Hamas i Fatah zdają sobie sprawę, że ich
zjednoczenie może zwiększyć ich siły w wal-
ce z Izraelem. Jednak dzięki Bogu, jak do tej
pory im się to nie udało. Zamieszanie i brak
jedności niejednokrotnie było Bożym spo-
sobem walki z wrogami Izraela.
„Mówią: Nuże, wytępmy ich, niech nie będą
narodem, aby więcej nie wspominano imie-

nia Izraela! (…) Tak Ty ścigaj ich burzą swoją
i jak huragan wpraw ich w zamieszanie! (…)
Niech wiedzą, że Ty jedynie, który masz imię
Jahwe, jesteś Najwyższym ponad całym
światem.” Psalm 83:5,16,19
Niech Bóg króluje nad Izraelem!

15. Agencja bezpieczeństwa Szin Bet ujaw-
niła, że w ostatnim czasie rozbito kilka ko-
mórek terrorystycznych w Judei i Samarii,
które na polecenie Hezbollahu prowadziły
rekrutację terrorystów i przygotowywały ata-
ki terrorystyczne w Izraelu. Rozbitą komórką
w Kalkilii dowodził Mustafa Kemal Hindi,
którego Hezbollah zwerbował w grudniu
2015 r. za pośrednictwem facebooka. Hindi
był w stałym kontakcie ze swoim kontrole-
rem Hezbollahu idrogą elektroniczną otrzy-
mywał zaszyfrowane rozkazy. Kierował on
rekrutacją nowych członków, a jego komór-
ka miała przeprowadzać ataki na patrole izra-
elskiej armii w okolicy. Komórka została roz-
bita w czerwcu 2016 r., zanim zdołała
przeprowadzić pierwszy atak! Komórkę He-
zbollahu w Gazie tworzył aresztowany Mo-
hammed Abu Jadian Faiz. Jego celem było
zorganizowanie komórki zdolnej przeprowa-
dzać ataki samobójcze oraz prowadzić
ostrzał żołnierzy na granicy Strefy Gazy. Wer-
bunek nowych członków również prowadzo-
no poprzez facebook, a zaszyfrowane roz-
kazy przekazywano drogą e-mailową.



„Hezbollah postawił sobie za cel zwiększe-
nie ilości incydentów terrorystycznych, ale
nie chce ujawnić swojego współudziału
w atakach. Cel ten osiągają na wiele różnych
sposobów m.in. poprzez podżeganie ludno-
ści palestyńskiej, aby przeprowadzała ataki
terrorystyczne w zamian za rekompensatę
pieniężną.

16. Edukacja. Wiceminister obrony, Eli Ben-
Dahan, powiedział wieczorem, że Autonomia
Palestyńska nie jest rozwiązaniem, ale utrud-
nieniem w znalezieniu porozumienia dyplo-
matycznego w regionie. Dodał, że w ciągu
ostatniego roku 95% sprawców ataków
terrorystycznych było ludźmi w wieku po-
niżej 23 roku życia. Wszyscy oni wychowa-
li się więc po zawarciu Porozumień w Oslo.
Ich postawa potwierdza, że system edu-
kacji Autonomii Palestyńskiej przesiąknię-
ty jest podżeganiem i propagandą anty-
izraelską.

17. Ambasador Izraela przy ONZ, Danny Da-
non, wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do
oficjalnego uznania libańskiego Hezbollahu
za organizację terrorystyczną. „Terroryści
Hezbollahu działają jako przedstawiciele
irańskiego reżimu, zagrażając nie tylko Izra-
elowi, ale stabilności Syrii, Libanu i całego
regionu. Hezbollah musi wiedzieć, że każda
terrorystyczna działalność będzie miała po-
ważne konsekwencje dla tej organizacji. Spo-
łeczność międzynarodowa musi potępić pró-
by Hezbollahu szkodzenia niewinnym
obywatelom Izraela. Rada Bezpieczeństwa
ONZ musi ogłosić ją organizacją terrory-
styczną”.

18. Rosja – Iran. Jakiś czas temu Rosja ogło-
siła wycofanie swoich samolotów z Syrii.
Okazało się jednak właśnie, że nie było to
wycofanie, lecz przeniesienie. Rosyjskie sa-
moloty rozpoczęły bombardowania celów w
Syrii i Iraku z bazy Hamedan w Iranie! Rosyj-
skie ministerstwo obrony potwierdziło, że 22
bombowce typu Tupolew 23 M3 zostały prze-
niesione do Iranu w pobliże granicy z Ira-
kiem. Następnie potwierdziło przeniesienie
kolejnych bombowców Tupolew i Su 34
w okolice miasta Madan w Iranie. Samoloty
bombardują cele ISIS oraz Al Nusra odpo-
wiedzialne m.in. za zestrzelenie rosyjskiego
śmigłowca koło Turcji.
*Układy sił i ruchy państw na Bliskim Wscho-
dzie często zaskakują. Jedynym stabilnym
krajem wydaje się być Izrael.
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