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We wtorek wieczorem (17.11.2015)
miał miejsce atak – ostrzelanie
izraelskiego patrolu IDF przy drodze
nr 60 koło wioski Turmus Aija. W
odpowiedzi na nagły ostrzał z
zaparkowanego nieopodal
samochodu żołnierze z oddziału
„Netzach Yehuda” odpowiedzieli
ogniem w kierunku terrorystów,
zabijając jednego z nich oraz
zatrzymując dwóch innych. Nikt z
żołnierzy nie został ranny.
„Netzach Yehuda” jest szczególną
jednostką złożoną z ortodoksyjnych
Żydów, która stwarza im możliwość
służenia ojczyźnie w wojsku przy
jednoczesnej możliwości spełniania
zaleceń Biblii (Tanach).
„...mieszkaj w kraju i dbaj o
wierność!” Ps. 37,3.

Około godziny 14.40 zauważono
rakietę wystrzeloną ze Strefy Gazy
w stronę Izraela. Rakieta ta nie
wyleciała jednak poza granicę Strefy
Gazy. System antyrakietowy
wystrzelił w jej kierunku
przeciwrakietę, lecz, jak podano,
rakieta już wcześniej „zniknęła”!

Gabinet Bezpieczeństwa podjął rano
decyzję o uznaniu północnego skrzydła
Ruchu Islamskiego w Izraelu za
organizację nielegalną. Skrzydło
działało w Umm el-Fahm i było
kierowane przez szejka Raad Dalaha.
Ministerstwo Obrony podpisało
roporządzenie w tej sprawie, co
oznacza, że każda osoba fizyczna lub
prawna, która zaoferuje usługi dla tej
organizacji lub podejmie działania
razem z nią, złamie prawo i może
spodziewać się kary więzienia.
Ponadto cały majątek organizacji
zostanie skonfiskowany.
Równocześnie policja wkroczyła do
biur Ruchu Islamskiego zajmując
dokumenty, komputery i konta
bankowe. „Przez lata północne
skrzydło Ruchu Islamskiego prowadziło
kampanię oszustwa pod tytułem: <AlAksa jest w niebezpieczeństwie>,
fałszywie oskarżając Izrael o zamiar
zniszczenia meczetu Al-Aksa i
złamanie statusu quo. W tym
kontekście, skrzydło północne
utrzymywało szereg płatnych działaczy
– w celu inicjowania prowokacji na
Wzgórzu Świątynnym. Działalność ta
doprowadziła do znaczącej eskalacji
napięć na Wzgórzu Świątynnym i
licznych ataków terrorystycznych.

Niedawne ataki zostały
przeprowadzone na tle tego
podżegania i propagandy. Skrzydło
północne jest siostrzaną organizacją
terrorystycznego Hamasu, z którym
ściśle współpracuje. Jest
separatystyczno-rasistowską
organizacją, która nie uznaje
instytucji państwa Izrael, neguje jego
prawo do istnienia i wzywa do
utworzenia w jego miejsce
islamskiego kalifatu”.
„Boże, nie milcz, nie bądź nieczuły,
nie bądź bezczynny, Boże! Bo oto
burzą się nieprzyjaciele twoi… Knują
spisek przeciwko ludowi twemu I
naradzają się przeciwko tym,
których ochraniasz. Mówią: Nuże
wytępmy ich, niech nie będą
narodem, aby więcej nie
wspominano imienia Izraela! (...)
Niech wiedzą, że Ty jedynie, który
masz imię Jahwe, jesteś
Najwyższym ponad całym światem”.
(Psalm 83)
Zobaczmy, jak dokładnie wypełnia
się na naszych oczach Boże Słowo!
W Bożym planie jest, by poprzez
Izrael – pokazywać narodom Bożą
moc i zwycięstwo. Jak wielkiego
Boga mamy – Najwyższego, ponad
całym światem!

Od początku powstania państwa Izrael,
mimo wielu wojen i zagrożeń, kraj ten
nie przegrał żadnej z nich, mimo że z
ludzkiego punktu widzenia
niejednokrotnie nie mieli żadnych
szans. Bóg obiecał, że wzbudzi ich
jako naród, sprowadzi do ich ziemi i
będzie im błogosławił, a błogosławiąc
Izraelowi, będziemy i my, z narodów,
mogli również korzystać z Jego
błogosławieństwa.Módlmy się o Boże
zwycięstwo i Jego ochronę nad życiem
ludzi, aby poprzez takie cudowne
dzieła, świat widział Boże działanie i
Jego wierność. Tego samego dnia,
kiedy we Francji rozegrała się tragedia,
w Izraelu miała miejsce inna tragedia.
Siedmioosobowa rodzina jadąca
samochodem na ostatni szabat przed
ślubem ich córki została zaatakowana
przez terrorystów. W ataku tym zginął
ojciec i starszy brat panny młodej, a
inni członkowie rodziny zostali ranni i w
szoku trafili do szpitala. Tragedia ta
wstrząsnęła całym krajem, który od
ponad miesiąca zmaga się z
codziennymi atakami terrorystycznymi.
Początkowo odwołano uroczystość
zaślubin, a panna młoda – Sarah,
rozpoczęła żałobę po zamordowanych.
Jednakże wczoraj, mimo ogromnego
smutku, Sarah wraz z przyszłym
mężem, wystosowali list otwarty,
będący jednocześnie ich modlitwą:
„(Boże) nie pozwól, aby nasi wrogowie
byli radośni. Upadliśmy, powstaliśmy z
Bożą pomocą. Nasz ślub odbędzie się
w najbliższy czwartek, 26 listopada, w
Binyanei Hauma w Jerozolimie.
Zapraszamy cały Izrael (cały naród
izraelski)! Aby powstać z popiołu i
radować się z nami”.
Sarah Techiya (Litman) i Ariel

„Am Israel Chai!” (hebr. Lud Izraela
żyje!) to często wypowiadany przez
Żydów zwrot, słyszany niejednokrotnie
w podobnych jak powyżej sytuacjach.
Pochodzący z biblijnej historii Józefa,
któremu bracia przynoszą radosną
nowinę, że ich rodzina, lud i ojciec
Jakub – Izrael żyje. Jest zwrotem
nadziei, radości i zwycięstwa, które w
takich sytuacjach jest nam szczególnie
potrzebne, a które mamy dzięki
naszemu Wspaniałemu Bogu.
Am Israel Chai!
Szalom,
W liście tym (na zdjęciu), Sarah i
Ariel (Sarah w geście żałoby siedzi
na podłodze), zapraszają
wszystkich (cały Izrael) na swój
ślub, Nie chcą, by wróg się radował
ze zwycięstwa, o które mu chodziło.
Tylko Bóg potrafi zamienić smutek
w radość. Czyż nie pokazuje nam
to duchowej wojny w realnym życiu
tych ludzi? Czyż nie są dla nas
świadectwem? Bądźmy również dla
nich błogosławieństwem i braćmi
oraz siostrami w Mesjaszu, który
jest Lwem z pokolenia Judy!
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