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26.12.2015, Izrael…
1. prezydent Autonomii palestyńskiej
ogłosił publicznie w czasie Świąt
Bożego Narodzenia, że „Jezus był
Palestyńczykiem”!

Polityka ciągłych kłamstw i prób
dostosowywania do swoich potrzeb
historii jest nieustającą metodą walki
Arabów Palestyńskich wobec
Izraela. Z drugiej jednak strony być
może w tym przypadku informacje
takie w mediach poruszą niektórych
do tego by poznać fakty dotyczące
Żydowskiego Mesjasza Izraela.
Módlmy się by Żydzi mogli
dokonywać takiego odkrycia.
Słuchając świadectwa mesjańskich
Żydów, często punktem zwrotnym w
ich życiu, było odkrycie, że jest
Jezus (Jeszua) był Żydem! I był
pełnym miłości, a nie nienawiści do
Żydów.
W piątek koło Hebronu, został
obrzucany kamieniami przez
Palestyńczyków autobus pro
palestyńskiej organizacji „Breaking
the Silenie”. Cztery działaczki
zostały lekko ranne. Sami działacze
mogli się zetknąć z realnym
terrorem, którego bronią, winiąc za
niego Izrael.

Wyżsi urzędnicy w rządzie Tureckim
ustosunkowali się do rozmów
prowadzonych w ostatnich tygodniach
z Izraelem. W wywiadzie dla Tureckiej
gazety „Hurrijet” powiedzieli, że jednym
z głównych zadań tureckich jest zdjęcie
blokady morskiej z Gazy. Wg. Nich
Ankara żąda od Jerozolimy „wolnego
dojścia bez żadnych ograniczeń do
Gazy, tak by można było tam
swobodnie dostarczać pomoc
humanitarną”. Wszelka pomoc
humanitarna dociera swobodnie do
Strefy Gazy, po kontroli przez służby
Izraelskie, jednak Turcja chce wymusić
dostarczanie pomocy „bez kontroli”,
możemy się domyśleć co by to
oznaczało dla Izraela… Dzięki Bogu
rząd w Izraelu nie jest aż tak naiwny
jak rządy w innych krajach.

(foto: Mashaal (szef Hamasu) i Erdogan (prezydent Turcji)

Jest w stanie ciężkim i został
odwieziony do szpitala w Szechem
przez czerwony półksiężyc. Żołnierz
znajduje się juz w szpitalu w Petah
Tikwie.

Około godziny 13.30 próba zamachu
w Jerozolimie: 26-letni Arab
Palestyński, mieszkaniec
wschodniej części miasta, przybył
na plac Cahal, koło bramy Jafskiej i
próbował dźgnąć nożem policjanta.
Został zlikwidowany na miejscu.
Według podanych informacji,
terrorysta szedł od bramy Jafskiej za
parą Żydów w kierunku placu Cahal,
policjanci zauważyli go, następnie
poszli za nim i poprosili o dowód
osobisty. Pokazał im i drugą ręką,
wyciągnął nóż z kieszeni i próbował
dźgnąć jednego z policjantów. Nie
zareagował też na wezwanie
rzucenia noża i wtedy został
postrzelony. Najpierw upadł i kiedy
próbował wstać został zlikwidowany.

Abu Bakr al Bagdadi – Przywódca
ISIS, opublikował dzisiaj kasetę z
nagraniem ostrzegającym Izrael przed
ich atakami. Dlaczego kasetę? Z
obawy przed Izraelem i
zdemaskowaniem swojego miejsca
pobytu.

(foto: Abu Bakr , przywódca ISIS)
(foto: zabity terrorysta: Mousaff al Ajali, 26, z Wadi Kadum)

Zamach samochodowy na przejściu
Hawara w Samarii: terrorysta (56 l.)
próbował przejechać żołnierzy
stojących na przejściu, zranił
jednego lekko i został postrzelony.

W kontekście ISIS znalazłem artykuł
niemieckiego dziennikarza, który
przedostał się do ISIS i miał okazję tam
przebywać dłuższy czas oraz
rozmawiać z dowódcami. Stwierdzili
oni, że nie obawiają się wojsk
brytyjskich czy amerykańskich.

W Mosulu np. mają ok. 10 000
bojowników rozlokowanych w ok.
2000 mieszkaniach prywatnych.
Trudni do zlokalizowania w czasie
ataku.(Jest to taktyka ISIS, gdzie
mieszają swoich bojowników w
tłumie zwyczajnych ludzi i dzięki
temu do momentu ataku nie są
rozpoznawalni). Jednocześnie w
trakcie dalszych rozmów mówili, że
jedyną armią której się obawiają to
armia izraelska, względem której
stosowana przez nich taktyka nie
działa.

Arabskie media podały, że lotnictwo
Izraelskie zniszczyło siedem celów
Hezbollahu na terenie Syrii. Hezbollah
od kilku lat przygotowuje się do ataku
na Izrael… Niech Bóg udaremni te
plany wroga.
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