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Kolejny atak. Rano, podczas kontroli
samochodu, terrorysta próbował
dźgnąć nożem żołnierzy koło osiedla
Hermesz w Samarii. Został
„zlikwidowany”. Wśród żołnierzy nie ma
rannych.

Dzisiaj rano południe Izraela było
zaalarmowane z powodu
ostrzeżenia o terrorystce będącej w
drodze i chcącej dokonać dużego
zamachu. W kilku miejscach, miedzy
innymi przy wjeździe do Aszdodu,
Aszkelonu, Sderot i Otef Aza,
ustawiono zapory. Setki policjantów
zostało rozstawionych w całym
okręgu. Po godzinie odwołano ten
alarm, gdyż okazało się, że
terrorystka, Diana Hamad, nie
przedostała się na teren Izraela.
Jej mąż, który pracuje koło kibucu
Erec, został zatrzymany.

Jak wynika z ujawnionej właśnie
korespondencji, 4 lata temu Hillary
Clinton (kandydatka na fotel
prezydenta USA) planowała wzbudzić
potajemnie rozruchy wśród arabskich
mieszkańców Judei i Samarii, żeby w
ten sposób zmusić Izrael do powrotu
do negocjacji.
„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by
nie miało być ujawnione, ani nic
tajemnego, co by nie miało być
poznane i nie miało wyjść na jaw”
Łuk. 8,17.
Niech Pan pokazuje wyraźnie, kto jest
przyjacielem, a kto wrogiem Izraela.
(Foto: Blokady rozstawione w poszukiwaniu
groźnej terrorystki oraz jej zdjęcie)

(Foto: Hillary Clinton)
12.01.2016
Jednostka Magabu (policji
granicznej) została dzisiaj ostrzelana
z przejeżdżającego arabskiego
samochodu na przejściu koło
Betlejem. Nie ma rannych. Siły
bezpieczeństwa przeczesują teren.

Szwedzka minister spraw
zagranicznych, Margot Wallström,
znów wzywa do sprawdzenia, czy
Izrael „zabija Palestyńczyków bez
sądu” (*Chodzi o to, by nie zabijano
terrorystów, którzy wbijają noże w ciała
ofiar i strzelają z broni, a jedynie
grzecznie łapano lub proszono o
zaprzestanie ataku, czego nikt nie robi,
a wymaga się tego jedynie od Izraela).
Podczas debaty parlamentarnej
powiedziała: „Istotne jest
przeprowadzenie dokładnego i
wiarygodnego śledztwa w sprawie
śmierci tych Palestyńczyków, żeby
wyjaśnić tę sprawę i wskazać
odpowiedzialnych”.

Udaremniono zamach nożowniczy
koło arabskiego osiedla Beit Anoun
koło Hebronu. Terrorysta został
zlikwidowany. Na chwilę obecną nie
ma informacji o rannych.
Według doniesień z USA,
amerykańskie samoloty
zbombardowały składy pieniędzy
ISIS, powodując ogromne straty w
finansach tego „państwa”. Może to w
jakimś stopniu wpłynąć na działania
ISIS w regionie.

(Foto: Budynki ISIS po nalocie)

(Foto: Minister spraw zagranicznych Szwecji
M. Wallström)

W związku z działaniami pani minister,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Izraela odpowiedziało:
„Nieodpowiedzialne oświadczenia
minister spraw zagranicznych (Szwecji)
dodają poparcia dla terroru i zachęcają
do przemocy”. Ofir Akunis, izraelski
minister nauki, powiedział: „Jedyne, co
trzeba zbadać, to jak kobieta, która tak
nienawidzi Izraela, została wybrana i
nadal pozostaje na stanowisku ministra
spraw zagranicznych”.

Jednocześnie Szwecja wysyła do
Izraela delegację, która ma nauczyć
się zasad bezpieczeństwa wobec
działań terrorystycznych. *Może
zamiast oskarżać, lepiej byłoby
najpierw nauczyć się, jak ochraniać
ludność przed mordercami, gdy liczy
się każda sekunda, by ofiar było jak
najmniej?
Niemcy wyczarterowali w Izraelu
drony, które zamierzają
wykorzystywać do misji
wywiadowczych – wspomagając
Francuzów walczących z
dżihadystami w Mali i na terenach
Iraku/Syrii. Na razie nie wiadomo,
jak to się ma do dzisiejszych
wojowniczych zapowiedzi Angeli
Merkel (po zamachu w Istambule),
że Niemcy będą walczyć z terrorem,
jako wrogiem ludzkości, wszędzie,
gdzie tylko się da. Izraelskie drony
mają przeważnie to do siebie, że
mogą też całkiem nieźle razić
rakietami, więc nie wiadomo, czy nie
zostaną wykorzystane również w
taki sposób.
Dzisiaj miała miejsce również
ceremonia odebrania w Hajfie piątej
(niemieckiej) łodzi podwodnej dla
izraelskiej marynarki wojennej.
Łodzie te są dostosowane do
wykonywania zadań specjalnych, w
tym ochrony izraelskich złóż gazu
ziemnego na Morzu Śródziemnym.
Mogą też służyć do przenoszenia
rakiet z ładunkami jądrowymi.

(Foto: Premier zwiedzający okręt podwodny
INS Rahav w porcie wojennym w Hajfie)

Terrorysta, któremu udzielana jest
pierwsza pomoc zaraz po tym, jak
zaatakował nożem izraelskich
żołnierzy (na zdjęciu poniżej). Czy
jeszcze gdzieś na Bliskim Wschodzie
tak się dzieje? Zgodnie z ostatnimi
rozporządzeniami dotyczącymi ataków
terrorystów w Izraelu lekarz
zobowiązany jest do udzielenia
pomocy rannym wg ich stanu. Pierwsi
otrzymują pomoc ranni w stanie
krytycznym, nawet jeśli są to terroryści.
Lekarz nie ma prawa ustalać, kto jest
ofiarą, a kto napastnikiem. Od tego jest
sąd. Może zdarzyć się sytuacja, że
poprzez ratowanie terrorysty, umrze
ofiara. Lekarz nie może tracić czasu na
rozpatrywanie, kto jest kim. Nie
zawsze jest to jasne, zwłaszcza gdy
liczba ofiar jest duża. Sprawa wywołała
zrozumiałą burzę w Izraelu.

Izrael jest jedynym takim krajem na
całym Bliskim Wschodzie. Mimo to
jest najbardziej atakowany przez
cały świat, który kompletnie nie chce
widzieć, jakie tragedie ludzkie
rozgrywają się w sąsiednich krajach
muzułmańskich. Nie stójmy z
tłumem oskarżającym Izrael, bo w
tym państwie, w przeciwieństwie do
krajów sąsiednich, również
chrześcijanie są pod opieką prawa i
rządu.

(Foto: Zaatakowany żydowski nauczyciel oraz
zamordowany w Paryżu polityk)
Wdzięczność Izraela. W Riszon le Tzion w Izraelu
postawiono pomnik dla Filipin, które otworzyły
drzwi dla uciekających przed groźbą Holokaustu
Żydów. Ratunek znalazło tam wówczas 1200
Żydów z Europy.

Przewodniczący gminy żydowskiej w
Marsylii, rabin Zvi Amar, wezwał
dzisiaj Żydów do nienoszenia kip
(hebr. jarmułek) aż do przyjścia
lepszych dni, bo życie jest świętsze
niż wszystko inne. Wezwanie to
nastąpiło w obliczu pogarszającej
się sytuacji bezpieczeństwa we
Francji i po wczorajszym
zaatakowaniu młodego Żyda
maczetą oraz znalezieniu dzisiaj
ciała zamordowanego żydowskiego
polityka w Paryżu.

Zwróćmy uwagę na to, że wszystkie wiadomości
dnia codziennego z Izraela niosą również
wartości edukacyjne. Wiele ataków na Izrael
spowodowanych jest stereotypami. Spotykamy
się np. z hasłami o braku wdzięczności Izraela za
okazaną pomoc, lecz gdy przyjrzymy się faktom,
jest dokładnie odwrotnie, a dowody są dostępne
dla tych, którzy je chcą poznać, jak chociażby
powyższy pomnik, czy całe muzeum Jad
Waszem.

W dowód wdzięczności za okazaną
pomoc Izrael często odpłaca się korzystną
współpracą handlową i dokonywanymi w
danych krajach zakupami. Przykładem są
Czechy, które w odróżnieniu od Polski,
wspierają Izrael w głosowaniach. W
następstwie tego policja izraelska jeździ
samochodami osobowymi marki „Skoda”.
Przykłady takie można mnożyć.
Pamiętajmy też, że w Izraelu, tak jak w
innych narodach, znajdziemy również
negatywne postacie, ale nie zmienia to
zupełnie Bożej woli, byśmy błogosławili
Izrael. Mamy błogosławić nawet naszych
wrogów. Taka ma być nasza postawa.
Wzorem przebaczenia wszelkich win i ran
jest nasz wspólny Mesjasz i Zbawiciel –
Jeszua, Lew z rodu Judy.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w
Oświęcimiu

