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1. Podsumowanie niedzielnej „Konferencji
Paryskiej”.
Niesamowity wynik, biorąc pod uwagę, że
spośród 72 zaproszonych do udziału w niej
krajów 80% to kraje muzułmańskie stowa-
rzyszone z „Organizacją Współpracy Islam-
skiej”!

Słów kilka od Estery Wieji (fragmenty):

„...Aż trudno uwierzyć, jak spokojnie minęła
nam ostatnia niedziela. Wydarzenie, które
mogło poważnie zatrząść całym Bliskim
Wschodem, a przede wszystkim Izraelem
i Jerozolimą, okazało się zwykłym echem for-
mułek, które świat wypowiadał już od dłuż-
szego czasu i nic nowego nie ustanowiono.
«Konferencja pokojowa» ONZ w Paryżu oka-
zała się... w sumie, nieznacząca.
Nasze modlitwy zostały wysłuchane, Pan
Bóg po raz kolejny „pomieszał języki” naro-
dom, którym wydawało się, że mogą przejąć
Boże prawo do decydowania o losach tego
świata. …Na całym świecie uruchomiono ru-
chy modlitewne i nadal jestem pod wraże-
niem, jak wiele kościołów i grup chrześci-
jańskich stanęło z Izraelem i modliło się
o pomieszanie planów wroga. W Paryżu ru-

szyły protesty, w mediach coraz więcej po
prostu szumu. Nasze modlitwy zatrzęsły
górami! Wydarzenie nie było bez znaczenia.
Choć Izrael często jest niesłusznie atakowa-
ny przez ONZ (zważywszy, że ONZ wydaje się
znacznie mniej zainteresowana np. Syrią),
ustanawiane rezolucje mogą mieć poważne
i realne konsekwencje. Rezolucja 2334, pod-
jęta w grudniu, nazywa Jerozolimę „okupo-
wanym terytorium”.
To poważne oskarżenie i jeśli temat pocią-
gnięto by dalej, Izraelowi groziły sankcje
i bojkoty, a może nawet próby podzielenia
Jerozolimy. Nadeszła niedziela. Na spotka-
niach chaos. Ponad 70. krajów nie mogło
dojść do żadnych wniosków. Pod koniec
konferencji powtórzono to, co zwykle: obie
strony musza usiąść do dialogu, w efekcie
którego muszą powstać dwa państwa. Ataki
terrorystyczne musza się skończyć, Izrael
musi przestać budować kolejne osiedla. Na
koniec wydano tylko dwustronny dokument,
mobilizujący obie strony – izraelską i pale-
styńską – żeby dążyć do porozumienia. Owe
hasła nie są wcale jakieś wspaniałomyślne,
ale biorąc pod uwagę, że ONZ w minionym
roku uchwaliła 20 rezolucji przeciwko Izra-
elowi, a tylko 3 rezolucje względem reszty
świata (dot. Syrii, Iranu i Północnej Korei) to
konferencja w Paryżu wypada calkiem nie-
winnie. Wstępnie proponowane dalsze dys-
kusje na ten temat przy spotkaniu Rady Bez-
pieczenstwa ONZ dzisiaj (wtorek) nie doszły
do skutku.
Amerykański „The Economist” nazwał pary-
skie wydarzenie „pożegnalnym koncertem
starzejącej sie grupy rockowej”, a Anglia od-
mówiła podpisania dokumentu podsumo-
wującego, tak tłumacząc swoją decyzję (tłu-
maczenie własne):
„Mamy poważne zastrzeżenia co do między-
narodowej konferencji, mającej na celu wpro-
wadzenie pokoju pomiędzy strony, które ich
nie dotyczą – co więcej, przy wyraźnym sprze-
ciwie Izraelczyków – i która ma miejsce na
parę dni przed objęciem stanowiska przez
nowego Prezydenta Ameryki, kiedy wiemy, ze
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USA będzie głównym poręczycielem jakiego-
kolwiek porozumienia. Tak wiec ta konferen-
cja jedynie zachęci zatwardziałość przeciw-
nych sobie stanowisk w czasie, kiedy
powinniśmy tworzyć warunki sprzyjające
pokojowi.”
Na koniec dodam tylko tyle.
Te rezultaty są szokujące. I nie są przypad-
kowe. Wierzę, że MODLĄC SIĘ zapobiegliśmy
poważnym tragediom. Jestem pod wraże-
niem Wielkości i Wspaniałości naszego
Boga, który dał nam prawo i moc, żeby zmie-
niać rzeczywistość. W duchowej przestrzeni
„poleciały iskry”, bo dziesiątki, setki (tysią-
ce?) modlicieli wezwało Armie Niebieskie!
Nie wiem, jak wy, ale ja czuję się ogromnie
zachęcona, żeby zawalczyć o kolejne tema-
ty... :) AMEN?"

2. Samaria. Podczas nocnej operacji izrael-
scy żołnierze odkryli regionalne centrum
dowodzenia Hamasu w Samarii. Znajdowa-
ło się ono w dzielnicy miasta Ramallah.
Aresztowano 13 Palestyńczyków, oraz skon-
fiskowano dużą ilość pieniędzy i materiały
propagandowe Hamasu. Wykryta komórka
posiadała własną centralę oraz ośmiopozio-
mową siatkę członków pod sobą. „Odkrycie
infrastruktury Hamasu, ujawnia kontynuację
strategicznych intencji tej terrorystycznej or-
ganizacji, aby stworzyć bazę w tej okolicy
oraz osłabić władze Autonomii Palestyń-
skiej. Wszystko to w połączeniu z próbami
dokonania poważnych ataków terrorystycz-
nych. Szin Bet i Siły Obronne Izraela nadal
będą działać z determinacją, aby zniszczyć
tę infrastrukturę i uniemożliwić przeprowa-
dzanie ataków”.

3. Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych
Unii Europejskiej sprzeciwili się planowi
przeniesienia amerykańskiej ambasady
w Izraelu do Jerozolimy. „Dla nas wszystkich
bardzo ważne jest, aby powstrzymać się od
jednostronnych działań, zwłaszcza tych, któ-
re mogą mieć poważne konsekwencje dla
większości opinii publicznej w wielu czę-
ściach świata”.

17.01.2017

4. Samaria. W Tul Karem miał miejsce atak
nożownika terrorysty na żołnierzy. Żołnierze
kilkakrotnie wzywali go do zatrzymania się,
strzelając w ziemię. Gdy jednak zaczął biec
w ich stronę, został zastrzelony.
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5. Również dzisiaj w Tahisir (Samaria) miał
miejsce kolejny atak terrorysty palestyńskie-
go z nożem na żołnierzy. Terrorysta został
aresztowany.

6. Prezydenci Polski i Izraela – Duda i Riw-
lin odbyli rozmowę w Jerozolimie. Dotyczyła
ona rozwoju stosunków na wielu płaszczy-
znach między obu państwami. W depeszach
oficjalnych mediów PAP i IAR nadal widnie-
je termin „Palestyna” – (zamiast „Autono-
mia Palestyńska").

*Potrzebna jest modlitwa o dalszy przebieg
rozmów i spotkań naszego prezydenta
w Izraelu, oraz o mądrość i zrozumienie dla
niego w tych trudnych politycznie chwilach
dla Izraela, by również nasze wzajemne re-
lacje i kontakty na różnych poziomach mo-
gły stawać się coraz lepsze. Wkrótce plano-
wane jest spotkanie z „prezydentem
Palestyny”. (!)

7. Prezydent Duda w towarzystwie premiera
Netanjahu złożył dzisiaj kwiaty na grobie
Joniego Netanjahu (starszego brata premie-
ra), który zginął, dowodząc akcją uwolnie-
nia z rąk terrorystów zakładników izraelskich
na lotnisku w Entebbe (Uganda).

8. USA. „Największa w USA muzułmańska
grupa lobbystyczna, Rada ds. Stosunków
Amerykańsko-Islamskich (CAIR), wezwała
D. Trumpa, żeby usunął Grahama z listy za-
proszonych do modlitwy podczas ceremo-
nii prezydenckiej, która odbędzie się za 3 dni
w piątek. "Jeżeli prezydent elekt Trump na-
prawdę chce zjednoczyć nasz kraj, jak obie-
cywał, to ograniczy listę modlących się na
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inauguracji do tych przywódców religijnych,
którzy pracują, by nas jednoczyć, a nie two-
rzyć podziały między wyznaniami” napisał
dyrektor CAIR – Nihad Awad. Organizacja ta
określa Grahama jako islamofoba po tym,
jak publicznie sprzeciwiał się islamizacji USA,
oraz związanej z tym przestępczości. Jedna
z jego wypowiedzi dla CNN: „Prawdziwy is-
lam nie może być praktykowany w tym kra-
ju. Nie można bić swojej żony ani mordować
swoich dzieci, jeśli uważasz, że dopuściły się
cudzołóstwa, czy czegoś podobnego. A to
jest praktykowane w tych krajach. Nie zga-
dzam się z naukami islamu i uważam, że jest
to religia pełna przemocy”. Oprócz Grahama
na inauguracji ma się modlić ewangeliczny
lider Samuel Rodriguez oraz Paul White i bp.
Wayne t. Jackson. Będzie też kardynał Timo-
thy Dolan i rabin Marvin Hier (chnnews).

Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

*Módlmy się również o te wybory i mądrych
doradców dla nowego prezydenta.
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POLSKA – IZRAEL

SPOTKANIA – WYDARZENIA – KONFERENCJE

Zapraszamy na spotkanie osób zaangażowanych w służbę na rzecz Izraela


