WIADOMOŚCI Z IZRAELA
Po piątkowych zamachach, sobota
i niedziela były dla wielu czasem
refleksji i analizy wydarzeń, a dla
nas też czasem modlitwy.
Czytając zapowiedzi powtórnego
przyjścia Mesjasza widzimy, że
będzie ono poprzedzone
natężeniem wieści wojennych, tak
iż niektórzy będą mdleć. Dla nas
ma to być jednak czas
przygotowania i działania.
Wkrótce po zamachach, na całym
świecie odbyły się wiece i
manifestacje poparcia dla Francji.
Pamiętajmy jednak, że w ostatnich
dniach ucierpiały ogromnie
również Rosja (224 osoby zginęły
w jednym z zamachów) i Izrael
(codzienne zamachy i ofiary), o
których się już tyle nie mówi. Na
całym Bliskim Wschodzie i w
Afryce ginie mnóstwo ludzi, w tym
wielu chrześcijan.(Zdjęcie z
sobotniej manifestacji wsparcia dla
Francji w Tel Awiwie)

Izrael zalecił wzmożoną ochronę
izraelskich placówek na świecie.
W Izraelu i jego
przedstawicielstwach na świecie
premier Netanjahu zalecił
obniżenie flag izraelskich do
połowy masztu. (Nic takiego nie
ma miejsca, gdy coś tragicznego
dzieje się w Izraelu).

Francja wymieniła wszystkich, którzy
złożyli kondolencje, również Turcje,
która popiera terror i oczywiście Iran.
O izraelskich kondolencjach nie
wspomniała.

Wiadomość z Autonomii
Palestyńskiej. Prezydent Mahmud
Abbas wyraża potępienie i wzywa do
walki z terrorem. Ciekawe, że
człowiek, który popiera terroryzm,
zachęca do aktów terroru w Izraelu,
opłaca terrorystów, a w przypadku
zamachów samobójczych, ich rodziny.
Zakłamanie w najczystszej postaci.
Izrael zaczął realizować plan
wyburzania domów terrorystów celem
zniechęcenia ich do ataków, za które
dostają nagrody pieniężne od swojego
rządu. Wcześniej Sąd Najwyższy
Izraela wstrzymywał te wyburzenia.

W sobotę terrorysta próbował
wjechać samochodem do osiedla
żydowskiego Psagot, jednak czujny
strażnik nie wpuścił go, ponieważ
wydał mu się „dziwnym”. Wtedy
terrorysta wycofał się i jeździł po
okolicy samochodem. Po chwili
niespodziewanie zjechał i zderzył się
czołowo z izraelskim samochodem,
w którym jechała rodzina z dziećmi.
W trakcie zderzenia Palestyńczyk
zginął od uderzenia, a pasażerowie
drugiego samochodu zostali lekko
ranni. W samochodzie terrorysty
znaleziono duży nóż, dodatkowo
miał zamontowane wymienione
wcześniej skradzione izraelskie
tablice rejestracyjne. Kolejni ludzie
uratowani!

W związku z etykietowaniem
produktów i bojkotowaniem Izraela
w Europie, w Izraelu powstały głosy
skierowane do rządu, by
etykietować również produkty
europejskie, jednak z rozróżnieniem
na kraje w Europie, które są
politycznie pozytywnie i negatywnie
nastawione do Izraela. Wśród
krajów wymienionych jako
bojkotujące Izrael są m.in. Francja.
Natomiast wśród przyjaźnie
nastawionych jest m.in. Polska!
Ciekawy zwrot – oby trwał dalej!
„I będę błogosławił błogosławiącym
tobie, a przeklinających cię
przeklinać będę…”.

Ciekawe jest to ostatnie słowo, które w
oryginalnym tekście mówi o
„zniszczeniu” narodów, które przeklinają
(nie błogosławią) Izraela. Straszne
słowa sądu. „Straszna to rzecz wpaść w
ręce Boga żywego” Hebr. 10,31

Poprzedniej nocy jednostki specjalne
tzw. „Czereśnie” (hebr. Duvdevan),
aresztowały mordercę-terrorystę, który
w piątek zastrzelił ojca z synem w
przejeżdżającym samochodzie.
Terrorysta pochwalił się bratu swoim
„bohaterskim” wyczynem, ten
opowiedział ojcu, który z obawy przed
zburzeniem ich rodzinnego domu, o
całej sytuacji poinformował władze
izraelskie. Dzięki Bogu! Niech takie
akcje będą ostrzeżeniem dla
terrorystów, a ich czyny udaremniane i
potępiane.

Premier Beniamin Netanjahu
nakazał MSZ złożyć surową skargę
do Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża (MKCK) w
Genewie, pod którego auspicjami
działa służba Czerwonego
Półksiężyca, domagając się
wyjaśnień, dlaczego załoga
palestyńskiej karetki przybyła na
miejsce piątkowego ataku
terrorystycznego koło Hebronu,
pozostawiła umierające ofiary bez
udzielenia pomocy oraz po
obejrzeniu zdarzenia, nie
wychodząc nawet z samochodu,
oddaliła się. Jest to karygodne i
niedopuszczalne postępowanie. W
przeciwieństwie do tego izraelski
„Magen David Adom” udziela
pomocy wszystkim potrzebującym.

Stańmy po stronie Izraela tam, gdzie
jesteśmy, w swoich społecznościach.
Stańmy za tymi, którzy szukają pokoju.
Ps.122.
Niech wypełnia się obietnica
błogosławieństwa i zbawienia „całego”
Izraela.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
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