WIADOMOŚCI Z IZRAELA
08.12.2015. Izrael.
Kolejny dzień pełen wydarzeń, ale i
świętowania zwycięstwa Światła nad
ciemnością! Tak właśnie nazywana
jest Chanuka.
W dzisiejszych wiadomościach na
Facebooku Estera Wieja donosi, że
jedna z kamizelek bezpieczeństwa,
które zostały zakupione przez ICEJ
(Międzynarodową Ambasadę
Chrześcijańską w Jerozolimie), w
której pracuje, uratowała życie
policjanta zaatakowanego nożem w
niedzielę (06.12.2015). (Pisaliśmy o
nim – nie było wówczas wzmianki o
ranach odniesionych przez
policjanta). Ciosy nożem nie przebiły
jej. Policjant odniósł jedynie lekkie
rany w dłonie, zanim terrorysta
został zastrzelony. Policjant ten jest
policjantem wolontariuszem
patrolującym ulice. Otrzymał tę
kamizelkę zaledwie kilka dni przed
tym wydarzeniem. Wcześniej
patrolował bez takiego
zabezpieczenia. Chwała Bogu!
ICEJ zbiera fundusze na zakup
kolejnych kamizelek.

W połączonej akcji policji i Szin Bet
zlikwidowano dzisiaj komórkę ISIS w
Nazarecie, którą zaczęli tworzyć ujęci,
podejrzani członkowie ISIS (pięć osób).
Komórka została zlikwidowana w
zarodku. Udało im się zacząć jedynie
rekrutować i trenować.

Dzisiaj ok. godz. 20.40 miał miejsce
atak z użyciem bomby zapalającej na
drodze 443 pomiędzy Atarot i Ofer.
*W przeszłości często można było
usłyszeć protesty i zdziwienie,
dlaczego Izrael buduje w wielu
miejscach takie wysokie mury. W
Europie Palestyńczycy mówią o
apartheidzie. W Izraelu nazywa się je
„murami bezpieczeństwa”. Fakt jest
taki, że uratowały one życie niejednej
osobie, jak również uchroniły wielu od
kamieni i poparzeń. Myślę, że gdyby
Palestyńczycy nie zachowywaliby się
tak jak to robią na co dzień, Izrael nie
potrzebowałby takich murów,
dodatkowo ograniczyły one
zdecydowanie przemyt broni oraz
przemieszczanie się terrorystów, dzięki
czemu od wielu lat nie dochodzi do
takich zamachów, jakie miały miejsce
w Jerozolimie przed laty. I choć może
nie wyglądają zbyt piękne, to pomysł
działa.

Premier Golda Meir powiedziała kiedyś
znamienne słowa w odniesieniu do
pokoju na tym terenie. Słowa te nie
tracą znaczenia również i dziś:
„Pokój nastanie wówczas, gdy
Arabowie będą bardziej kochać swoje
dzieci niż nienawidzić nas”.

Izrael zatrzymał dzisiaj transport
zabawek – kontener z 4000 lalek ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich
do Autonomii Palestyńskiej. Były
opisane jako odzież. Lalki te to
postacie terrorystów z kamieniami w
ręku oraz chustami terrorystycznymi
– „kefijami”, a także szalami z
rysunkiem Złotej Kopuły i napisami:
„Jerozolima jest nasza – idziemy do
ciebie”. Lalki takie mają za cel
wychowywanie dzieci w nienawiści
już od najmłodszych lat. Efektem
tego są ataki terrorystyczne
dokonywane przez dzieci, które w
nich giną. Tak naprawdę edukacja
taka jest wymierzona w życie tych
dzieci, lecz świat tego nie widzi i nikt
nie protestuje. Módlmy się o
edukację tych dzieci i ratunek,
zbawienie dla nich.

08.12.2015.
Agencja bezpieczeństwa opublikowała
raport, z którego wynika, że Państwo
Islamskie może zyskać coraz większą
przewagę w walce o kontrolę nad
Półwyspem Synaj i Strefą Gazy. Od
2013 r. egipska armia prowadzi ciężkie
walki próbując odzyskać pełną kontrolę
nad Półwyspem Synaj. W zeszłym roku
działająca na Synaju grupa
terrorystyczna Ansar Bajt al-Maqdis
ślubowała wierność Państwu
Islamskiemu. Analitycy szacują, że
grupa ta przejęła transport broni
Hamasu, a następnie wykorzystała ją
do własnych celów. Później doszło do
zawarcia porozumienia – Hamas
zgodził się dostarczać Państwu
Islamskiemu zaawansowaną broń, w
zamian za co transporty broni są
przepuszczane do niezniszczonych
jeszcze tuneli podziemnych
prowadzących do Strefy Gazy. Dzięki
temu Państwo Islamskie otrzymało
pociski przeciwpancerne Cornet, użyte
przeciwko egipskiemu okrętowi
patrolowemu.

Ta sama broń została użyta w lipcu
w brutalnym ataku, w którym zginęło
ponad 70 egipskich żołnierzy.
Dowódcy Hamasu również udzielili
wsparcia organizacyjnego na
Synaju. W ten sposób Hamas
przygotowuje się do kolejnej wojny
przeciwko Izraelowi.
Wczoraj egipska armia
poinformowała, że w listopadzie
wykryła i zniszczyła 20 podziemnych
tuneli przemytniczych na granicy ze
Strefą Gazy.

Para prezydencka zaprosiła licznych
gości do pałacu prezydenckiego by
uroczyście zapalić świece Chanukowe.
Módlmy się, aby ta uroczystość stała
się błogosławieństwem w naszych
relacjach z Żydami i Izraelem.

Szalom i dalej prosimy o modlitwę.
Armia izraelska rozpoczęła szeroko
zakrojone ćwiczenia związane z
przygotowaniami w razie
niespodziewanego ataku ISIS na
północy lub na Synaju.
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