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29-30.12.2015. Izrael…
Kolejne dwa dni bez śmiertelnych
ataków terrorystycznych w Izraelu
Chwała Bogu!!
Pomimo zamieszek w Samarii w
kilku miejscach, ranny w nich został
tylko jeden żołnierz.
W osiedlu Dolev w okręgu Benjamin
(Samaria) od „koktajlu
Zapalającego” spłonęło mieszkanie,
jednak wszyscy mieszkańcy się
uratowali.
Na terenach Judei i Samarii w ciągu
nocy siły bezpieczeństwa
aresztowały ośmiu poszukiwanych
Arabów.
30.12.2015
Niestety zmarł Gienadij Kauffman
(41 lat), który był ogrodnikiem przy
grobie Patriarchów w Hebronie.
Od zadanych trzy tygodnie temu ran
w serce, płuca i wątrobę, jego stan
był określany przez lekarzy jako
beznadziejny… Pozostawił żonę,
19-letniego syna i 9-letnią córkę.

Na wieść o tej tragicznej śmierci,
Premier Izraela powiedział: „Maarat haMachpela (groby Patriarchów), jest
nasza od ponad 4000 lat i pozostanie
nasza na zawsze!”
Jak podają źródła Palestyńskie,
podczas kilku spotkań w sprawie
bezpieczeństwa na najwyższym
szczeblu między przedstawicielami
Izraela i Autonomii Palestyńskiej,
Arabowie zażądali wznowienia rozmów
pokojowych, żeby przywrócić spokój w
Judei i Samarii. Spotkali się z odmową
Izraela, który żąda najpierw
całkowitego zaprzestania terroru.
Arabowie przedstawili kilka warunków
m.in. uwolnienie 36 terrorystów.
Odpowiedzią Izraela było, że tylko po
tym jak nastąpi spokój i zakończą się
zamachy, Izrael będzie mógł rozważyć
kroki polityczne i gesty w kierunku
Autonomii Palestyńskiej.
Następuje wyraźne zaostrzenie kursu
politycznego wobec Palestyńczyków,
którzy jedynie terrorem i zastraszaniem
chcą wymuszać decyzje.
„Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź
do niej i weź ją w posiadanie, jak ci
powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój
się i nie lękaj się!” (V Mojż.1,21).

Siły bezpieczeństwa w Izraelu
przygotowują się na ewentualne
zamachy pokazowe Hezbollahu
wzdłuż granicy północnej.
Istnieje coraz poważniejsze
zagrożenie ze strony radykalnych
islamskich powstańców ISIS w Syrii.
Dwa dni temu Rosja zaatakowała
cele ISIS w południowym Golanie
po stronie Syryjskiej, co może
pchnąć to ugrupowanie do walki
przeciw Izraelowi. Z tego powodu
Armia Izraelska (IDF), przygotowuje
inżynieryjnie teren wzdłuż granicy
Syryjskiej, wykonując rozmaite
przeszkody (możliwość uderzenia
czołgowego na Izrael), przy granicy
pojawiły się Izraelskie czołgi,
wybudowano liczne umocnienia i
posterunki. Obecnie po stronie
Syryjskiej wzdłuł granicy na Golanie
w Syrii znajduje się ok. 600
bojowników ISIS, którzy mogą być
gotowi również do misji
samobójczych.

(foto: Głównodowodzący Armią Izraelską gen. Eisenkot,
doświadczony w wojnach z Libanem /po lewej/,
na naradzie dowódców na wzgórzach Golan)

Podczas ćwiczeń Irańskiej Gwardii
Rewolucyjnej Iranu, Irańczycy
wystrzelili rakiety, które spadły tuż obok
amerykańskiego lotniskowca Harry
Truman, operujłcego wraz z kilkoma
innymi jednostkami na wodach zatoki
Perskiej.

(foto: widoczne miejsce uderzenia
rakiet, tuż obok lotniskowca)
(foto: Czołg Izraelski na wzgórzach Golan
naprzeciw syryjskiej wioski Al.-Madraya)

Izrael zamierza tak wzmocnić
granicę by uniemożliwić bojownikom
dotarcie do strefy płotu granicznego.
W Syrii obecnie znajduje się około
15 000 bojowników ISIS walczących
z wojskami Assada.

Według najnowszego pomysłu
Barracka Obamy na “nową strategię na
Bliskim Wschodzie”, to Iran ma być
zamiast Izraela, państwem
stabilizującym sytuację w regionie. W
związku z tym USA doprowadziło do
zniesienia sankcji z Iranu oraz
umożliwiło mu pracę z materiałami
nuklearnymi.

Jednakże państwo to łamie
wszelkie umowy i uzgodnienia
grożąc nawet swoim
„przyjaciołom”… oraz innym krajom
sąsiedzkim. W tym, wrogiem nr. 1
jest dla nich Izrael. W świecie
muzułmańskim nie istnieje przyjaźń
z niewiernymi, o czym Koran mówi
bardzo wyraźnie.

Słowo Boże jednak się nie myli
mówiąc:
Pocałunki wroga są zwodnicze
Przyp.27,6.
Z Błogosławieństwem Bożego Szalom,
w Mesjaszu Jezusie (Jeszua)
Pozdrawiam serdecznie

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

