WIADOMOŚCI Z IZRAELA
24.11. 2015 r. Izrael.
Palestyński terrorysta wjechał rano
w przystanek autobusowy przy
osiedlu żydowskim Kfar Tapuach w
Samarii. Rannych zostało czterech
Izraelczyków. Policjanci postrzelili i
aresztowali napastnika.
Premier Benjamin Netanjahu spotkał
się z przedstawicielami sił
bezpieczeństwa i polecił zwiększenie
kontroli arabskich pojazdów na
wspólnych drogach w Samarii i Judei.
Postanowiono, że poza burzeniem
domów terrorystów, bliscy członkowie
ich rodzin będą mieli anulowane
zezwolenia na pracę i pozwolenia na
wyjazd do Jordanii. (*Jordania to kraj
stworzony dla Palestyńczyków przez
rząd brytyjski). Polecono także
wzmocnienie działań agencji
bezpieczeństwa Szin Bet przeciwko
komórkom Hamasu w Samarii i Judei.
Poinformowano, że rozważane jest
wydalanie rodzin terrorystów do Strefy
Gazy.

Popołudniu terroryści ostrzelali
żydowski samochód w pobliżu
osiedla BetEl w Samarii. Nikt nie
został ranny. Dzięki Bogu! Żadna
kula nie dotknęła pasażerów, mimo
że „wleciały” do środka!

Prezydent Izraela, Reuven Rivlin,
spotkał się po południu z
sekretarzem stanu USA Johnem
Kerry. Prezydent powiedział: „Jesteś
tutaj jako przyjaciel Izraela, jako lider
największego przyjaciela Izraela i
najważniejszy sojusznik. Nasza
przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi
ma wspólne wartości i wspólną
wizję. Ale ważne jest, aby
podkreślić, co to oznacza. Widzimy
podobieństwa w naszych
najwyższych sądach, w naszej
ochronie wolności wypowiedzi i
religii. Widzimy to w sposobie, w jaki
nasze społeczeństwa żyją i budują
silne i zdrowe demokracje.
Wszystkie wolne narody stoją w
obliczu zagrożenia radykalnym
islamem – jest to efekt nienawiści, a
nie wiary – i wszyscy musimy
wspólnie współpracować przeciwko
temu wielkiemu złu. Nie musimy
przepraszać za naszą wiarę w
wolność”. Kerry potępił arabski
terror. Premier Benjamin Netanjahu
powiedział: „Jeśli społeczność
międzynarodowa oczekuje na
zezwolenie na budownictwo w
Autonomii Palestyńskiej, to Izrael
oczekuje uznania budownictwa w
osiedlach”. Premier podkreślił, że
nie zgodzi się na zamrożenie
budownictwa w osiedlach
żydowskich w Samarii i Judei.

Syryjskie media poinformowały, że
izraelskie samoloty zbombardowały w
nocy bazy Hezbollahu w rejonie
Kalamoun na granicy Libanu i Syrii. W
czterech nalotach miało zginąć 13
członków Hezbollahu. Kalamoun jest
kluczowym punktem przerzutu broni do
Libanu.
Terroryści mogli pracować, a teraz z
każdym atakiem będą mieli coraz
trudniej. Netanyahu ogłosił, że nie
będą wydawane pozwolenia na pracę
dla rodzin terrorystów

Po południu miał miejsce pogrzeb
zamordowanego poprzedniego dnia
żołnierza, mieszkańca
podjerozolimskiego osiedla Givaat
Ze’ev. W pogrzebie uczestniczyli
przedstawiciele naszego Polskiego
Domu Modlitwy, który znajduje się
właśnie na tym osiedlu. „Płaczcie z
płaczącymi…” „Pocieszajcie,
pocieszajcie mój lud!”
Wg relacji ocalonych z tego ataku,
żołnierz ten, mając wbity w klatkę
piersiową (w serce) nóż, zdążył
jeszcze oddać strzał ratując
pozostałych kolegów.

Ok. godziny 19.45 miał miejsce
atak kamieniami na samochody
izraelskie jadące drogą 443 koło
Modiin.
Za kilka dni, z naszej społeczności
w Legnicy trzech chłopaków,
wolontariuszy wyjeżdża do Izraela.
Będą tam wykonywać różne prace
przez najbliższy rok, i myślę, że
będziemy informować również o
wiadomościach od nich. Myślę, że
będą tam szczególnym
błogosławieństwem, szczególnie w
tym czasie...

Prosimy również o modlitwę o nich by
Bóg kształtował i zmieniał ich życie
oraz by trzymał ich cały czas w Swoim
ręku. A gdzież można wypróbowywać
nasze zufanie Bogu lepiej niż w Izraelu
...Wiara to praktyka! Myślę, że
pozdrawiamy ich serdecznie...
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