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1. 38-letnia pielęgniarka, Dafna Meir, matka
sześciorga dzieci (dwoje z nich adoptowała),
została dzisiaj brutalnie zamordowana przez
islamskiego terrorystę na oczach dzieci
w swoim domu w miejscowości Otniel. Zginęła broniąc swoich dzieci jak lwica. Trwa pościg za mordercą.

Foto: „Własnej roboty” noże terrorystów

3. Ok. 17.00 blisko wjazdu do Kirjat Arba
(koło Hebronu) udaremniono atak terrorystki uzbrojonej w nóż zanim zaatakowała. Nikt
nie został ranny.

Foto: Zamordowana matka
Foto: Aresztowanie terrorystki w Kirjat Arba
zanim dokonała ataku na mieszkańców

4. W nocnej akcji IDF w Judei i Samarii aresztowano czterech poszukiwanych Palestyńczyków.
5. Na skrzyżowaniu w okręgu Sychem terrorysta próbował dźgnąć nożem żołnierzy. Został zastrzelony. Nikt nie został ranny.
Foto: Otniel niedaleko od Hebronu

2. Ok. 9.30 udaremniono atak koło synagogi Kirjat Mosze w Jerozolimie.
Aresztowano trzech Arabów, którzy planowali
atak w synagodze, mieli przy sobie noże
„własnej roboty”, które w momencie aresztowania próbowali wyrzucić.
6. Koło Ściany Zachodniej „Kotel” zatrzymano Arabkę uzbrojoną w nóż. Została przekaDzięki Bogu za ratunek dla przebywających zana na przesłuchanie za podejrzenie o prów synagodze bezbronnych ludzi.
bę zamachu.

7. Na cotygodniowym niedzielnym posiedzeniu rządu w Jerozolimie Netanjahu zadeklarował, że Izrael nie dopuści do sytuacji,
w której Iran stałby się potęgą atomową. Wg
niego irański reżim, pomimo układu zawartego z szóstką mocarstw, nie wyrzekł się
aspiracji nuklearnych prowadzących do użycia broni atomowej w przyszłości.
8. Wg badań wśród Żydów we Francji, aż 43%
z nich rozważa aliję (emigrację do Izraela).
Ankiety zostały wykonane jeszcze przed
ostatnim zamachem w Paryżu. Ok. 43%
z nich doświadcza również ataków antysemickich.
9. Na ścianach i drzwiach kościoła Dormition w Jerozolimie znaleziono dzisiaj graffiti
wykonane prawdopodobnie przez jedną z ultraortodoksyjnych grup. Napisy brzmiały:
„Żeby jego imię i pamięć były wymazane”,
„Śmierć chrześcijańskim heretykom, wrogom Izraela”, „Bożki będą wytępione, zniszczone”, „Chrześcijanie, idźcie do piekła”. Minister bezpieczeństwa wewnętrznego, Erdan,
stanowczo potępił graffiti na kościele i zalecił policji dać pierwszeństwo śledztwu
w tej sprawie: „Nie pozwolimy nikomu
na naruszenie religijnego współistnienia
w państwie Izrael. Będziemy działać z zerową
tolerancją przeciwko tym, którzy uderzają demomokratyczne fundamenty państwa
i w wolność religii i pociągniemy winnych do
odpowiedzialności sądowej”.

• W Izraelu często spotykamy się z silnym
antysemityzmem ze strony kościoła katolickiego oraz tym, że sprzyja on Palestyńczykom. Wyrazem tego są również decyzje
Watykanu, który z jednej strony wyraża ubolewanie nad śmiercią Izraelczyków, ale z drugiej strony podejmuje decyzję uznania
państwa palestyńskiego. Jest to jawnym pogwałceniem wszelkich wcześniejszych umów
międzynarodowych, które mówią, że ewentualne powstanie państwa palestyńskiego
może być inicjowane jedynie obustronnymi
porozumieniami między Izraelem a Palestyńczykami. Dodatkowo katolicy, jako chrześcijanie, kojarzeni są w Izraelu jako wrogowie
Izraela przez wieki historii (wyprawy krzyżowe, inkwizycja, faszyści, którzy również mówili, że są chrześcijanami). Takiemu wizerunkowi sprzyjają mocno antysemickie ruchy
w niektórych kościołach, jak ostatnio w kościele prezbiteriańskim – wymazywanie słowa Izrael ze śpiewników i modlitw, a także
bojkot banków izraelskich w Wielkiej Brytanii przez metodystów. Jednocześnie akcje,
takie jak ostatni marsz w Warszawie oraz
marsz w Jerozolimie w czasie Święta Sukkot,
pokazują Żydom, że nie wszyscy chrześcijanie są tacy sami. Przed nami jednak jeszcze
wiele pracy. Pamiętajmy o tym temacie również w naszych modlitwach.

10. Jest jeszcze prośba o modlitwę o premiera Netanjahu, którego mesjańscy Żydzi
w Izraelu postrzegają jako męża Bożego
i błogosławieństwo dla Izraela. Prośmy
o mądrość, Boże prowadzenie i ochronę dla
niego wobec ogromnych nacisków całego
świata.
I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś,
i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości,
miastem wiernym. Iz. 1,26

11. Módlmy się również o sprawiedliwe
i mądre decyzje Sądu Najwyższego, który decyduje o wielu sprawach w relacjach izraelsko-palestyńskich.
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