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Pierwsze dni nowego 2016 roku.
Kolejne ataki.

W kawiarni w Tel Awiwie doszło do
brutalnego zamachu terrorystycznego.
Palestyńczyk otworzył ogień z karabinu
maszynowego do znajdujących się tam
ludzi.Zabił dwie osoby, a siedem ranił
(w tym cztery ciężko).

MARSZ POPARCIA DLA IZRAELA
W WARSZAWIE!
10.01.2016 godz.13.30, Plac
Grzybowski – rozpoczęcie marszu
Chcielibyśmy Was wszystkich
gorąco zachęcić do uczestnictwa w
„Marszu poparcia dla Izraela” –
zwłaszcza teraz, w obliczu ataków,
którymi Izrael jest codziennie
nękany!

(foto: Terrorysta strzelający z
karabinu do ludzi)

Bez względu na rodzaj społeczności,
wyznania czy inne względy, niech
sprawa Izraela, Bożego ludu w
potrzebie, łączy nas razem w
Mesjaszu!
„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud,
mówi Wasz Bóg!” Izaj. 40,1
Niech nasze wspólne, praktyczne
działanie będzie błogosławieństwem
dla Izraela i świadectwem
wykupienia przez Mesjasza Izraela –
Jeszuę (Jezusa).
Niech to działanie będzie widoczne
na świecie i w Izraelu.

Początkowo nie wiadomo było czy jest
to zamach terrorystyczny, ale okazało
się, że tak. Zamachowcem okazał się
Arab – Palestyńczyk z wioski Wadi Ara.
Po relacji z zamachu rozpoznał go jego
ojciec i w obawie przed wyburzeniem
jego domu jako karze za zamach,
zgłosił się na policję. Terrorysta zbiegł.
Uciekając strzelał jeszcze do
ścigających go ludzi. Trwają
poszukiwania go w Tel Awiwie i w
wiosce, z której pochodzi. W
porzuconym przez niego plecaku
znaleziono Koran.

(foto: Porzucony pusty magazynek karabinu
Gustav używanego przez terrorystów)

(foto: terrorysta. 3 zdjęcia tego samego
człowieka – 29-letniego Nashata Malhema.
Zdjęcie z lewej i górne to obecny wizerunek,
natomiast zdjęcie w prawym dolnym rogu to
zdjęcie z procesu w 2007 roku w związku
z atakiem na policję)

Izraelskie siły bezpieczeństwa
przeszukują teren od domu do
domu. Jeśli nikt nie odpowiada,
wchodzą do danego domu siłą.
Poszukiwania trwają.

(foto: Policja przed domem terrorysty w Wadi Ara)

W Tel Awiwie zastrzelono również
taksówkarza. Policja sprawdza
okoliczności morderstwa.
Koło lasu Yatir koło Hebronu terroryści
próbowali przejechać żołnierzy. Nie ma
rannych. Siły wojskowe poszukują
sprawców. Na drogach w tych
okolicach ustawiono zapory.
Izrael ma w południe przekazać
Palestyńczykom ciała 23 terrorystów,
którzy zginęli podczas dokonywania
ostatnich zamachów. 17 z nich było
mieszkańcami okręgu Hebronu, gdzie
popełniono większość zamachów.
Wkrótce nastąpi kolejne czczenie
Szahidów – męczenników.

(Foto: Poszukiwania terrorysty)

(foto: Ostatnie pogrzeby terrorystów)

(Foto: Zamordowani Izraelczycy
w weieku 26 i 30 lat)

Wieczorem z Gazy wystrzelono pięć
rakiet na Izrael. Dwie z nich spadły na
otwarte tereny koło Sderot, a reszta na
terenie Gazy.

W odpowiedzi nad ranem 2.01.2016
izraelskie samoloty zniszczyły dwie
bazy wojskowe Hamasu oraz ich
dwa inne cele.

Decyzja ta ma duże znaczenie w
Izraelu, ponieważ „ultraortodoksi” dążą
do tego, by obywatelami Izraela nie
mogli być wyznawcy mniej
ortodoksyjnych kierunków np.
reformowani Żydzi, a także uznawani
za heretyków mesjańscy Żydzi, których
liczba rośnie.

Pierwsze narodzone w nowym roku
dziecko, w Hajfie. Dziewczynka.
Na północy Izraela (Hermon) duże
opady śniegu. Zima w pełni.

Premier Netanjahu zebrał zarówno
pochwały, jak i ostrą krytykę, kiedy
na koniec grudnia zapowiedział, że
rząd zamierza bezpośrednio
finansować reformowane i
konserwatywne gminy w Izraelu.
Cieszą się z tego grupy
nieortodoksyjne. Natomiast politycy
heredyczni (ortodoksyjni) krytykują
to, ponieważ nie jest to zgodne z
porozumieniami koalicyjnymi z
partiami ultraortodoksyjnymi. „Mogę
wszystkim tu zagwarantować: jako
premier Izraela będę zważał na to,
by wszyscy Żydzi dobrze się czuli w
Izraelu: reformowani,
konserwatywni, ortodoksyjni –
wszyscy Żydzi” stwierdził Netanjahu
w przemówieniu. (wg „Jerusalem
Post”)

Tymczasem w dolnej Galilei tęcza.

Na pustyni Negew na południu Izraela
(droga 90 w pobliżu Timna park) tęcza.

02.01.2016.
40 terrorystów ISIS zginęło dzisiaj na
Synaju wskutek bombardowania
egipskich sił lotniczych. Wg nich w
nalotach zginął również dowódca
ISIS na Synaju Jawda Atallah.
Wygląda na to, że współpraca Egiptu
z Izraelem walce z ISIS daje
rezultaty. Dzięki Bogu.

W Tel Awiwie wzmacniane są służby
ochraniające szkoły, przedszkola i inne
instytucje oświatowe, ponieważ
terrorysta nie został jeszcze ujęty i ma
przy sobie broń. Nie wiadomo też, ile
ma przy sobie amunicji. Rodzice
obawiają się posyłać dzieci same do
szkoły. Burmistrz Tel Awiwu ogłosił, że
jeśli rodzice nie czują się bezpiecznie,
nie muszą posyłać dzieci do szkoły, nie
będzie za to żadnych konsekwencji.
Prośmy Pana o Jego zwycięstwo w tej
fali terroru w tym roku.

Szalom
(Foto: Egipskie lotnictwo)

Okazuje się, że za zabójstwem
kierowcy taksówki, który zginął
wczoraj w Tel Awiwie, stoi ten sam
poszukiwany terrorysta, który
dokonał zamachu w kawiarni.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

(foto: Taksówkarz Amin Shaban z Lod.
Osierocił 11 dzieci)

