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Ostatni dzień naszego starego roku
2015.
W tym właśnie dniu miał miejsce
zamach samochodowy między
skrzyżowaniem Tapuach i Hawara
(Samaria): terrorysta najechał na
grupę żołnierzy Givati, którzy
sprawdzali dokumenty
palestyńskiego Araba (22-letniego
Hassana Bazura). Jeden żołnierz
został lekko ranny, terrorystę
zlikwidowano na miejscu.

(foto: Quneitra w Syrii widziana z granicy
izraelskiej na Wzgórzach Golan. Fotografia
własna wykonana we wrześniu 2015)

USA planuje wprowadzenie nowych
sankcji przeciwko Iranowi z powodu
naruszenia przez Teheran decyzji Rady
Bezpieczeństwa ONZ i wykonania prób
z rakietami balistycznymi.
(O takich, pewnych zamiarach Iranu,
Izrael informował wszystkich przed
zniesieniem poprzednich sankcji).
W odpowiedzi na amerykańskie
sankcje Iran rozpoczął rozszerzanie
swojego planu rakietowego.

(foto: Odpalenie irańskiej rakiety mogącej
przenosić ładunki nuklearne).

Armia syryjska rozpoczęła dzisiaj
szeroko zakrojony atak w okręgu
Quneitry koło granicy izraelskiej. Ma
on na celu przywrócenie pod
kontrolę Assada południowych
obszarów kraju, które znajdują się
pod kontrolą „powstańców”.

Właśnie przekazano do wiadomości
informację, że 28 grudnia
przedstawiciele największych
palestyńskich organizacji zebrali się w
Ramallah, aby zastanowić się nad
sposobami kontynuowania oporu
wobec izraelskiej „okupacji”.

Wydano oświadczenie z narady i
wezwano do kontynuowania Intifady
w rejonie wszystkich wojskowych
punktów kontrolnych w Judei i
Samarii oraz na obrzeżach miast.
Celem palestyńskiej walki jest
osiągnięcie „wolności,
niezależności, uzyskania prawa
powrotu uchodźców i utworzenie
niepodległego państwa
palestyńskiego ze stolicą w
Jerozolimie”.
Jak widzimy strona palestyńska nie
dąży do pokoju, o czym zapewnia w
zachodnich mediach. Od lat na
szeroką skalę stosuje politykę
kłamstw i oszustw, co wprowadza
dezorientację w mediach, które w
końcu oskarżających właśnie Izrael
za brak dążenia do pokoju.
Drugą istotną, zawartą w tym
oświadczeniu informacją jest to, iż
dążeniem Palestyńczyków nie jest
posiadanie stolicy w miejscu
obecnej – w Ramallah, lecz w
Jerozolimie. Wg nich wiąże się to
automatycznie z zakazem wstępu
Żydów do ich stolicy, a szczególnie
do tzw. Wschodniej Jerozolimy, czyli
dokładnie do miejsca, gdzie
znajduje się Góra Oliwna i „Złota
Brama” – miejsca związane z
ponownym przyjściem Mesjasza
Jeszui. Jest to tak naprawdę walka
duchowa, w której tak ważne są
nasze modlitwy.

(foto: „Złota Brama”, hebr.:  שער הרחמים,
Sza'ar ha-Rachamim – „Brama Miłosierdzia”)

Kończy się właśnie stary 2015 rok.
Był to rok kolejnych fal Żydów
przybyłych do Izraela z różnych
krańców świata. I chociaż był to
również powód do protestów głównie
świata arabskiego to dla nas jest to
wypełnianie się na naszych oczach
kolejnych Bożych obietnic dotyczących
Izraela i związanych z tym, że Bóg
chce ich zbierać właśnie w tej ziemi,
którą dał im w wieczne posiadanie.
(Księga Ezechiela 36,24 oraz I Księga
Mojżeszowa 13,15).

W Izraelu w tym roku odnotowano
prawie 8,5 mln mieszkańców, z czego
ponad 6 mln to Żydzi.

W tym roku podjęto również decyzję
związane z budową nowych kilku
miast na pustyni Negew.
Był to także rok wielu
niesamowitych, przełomowych
odkryć archeologicznych, w tym
udokumentowania (pozabiblijnego)
istnienia króla Hiskiasza.

(Foto: Przypadkowo odkryte 30 grudnia
zabudowania z pięknymi mozaikami datowane
na ponad 1500 lat w Rosh ha Ajin)

Był to także rok, w którym
obserwowaliśmy w Izraelu tzw.
„czerwone księżyce”. Jest to bardzo
rzadkie zjawisko opisane w Biblii
jako znak, który ma wystąpić w
czasach ostatecznych (Dzieje
Apostolskie 2,19-20).W trakcie tego
zjawiska rozpoczęła się obecna fala
143 już zarejestrowanych
zamachów
nożowniczych,samochodowych i
strzelanin, w trakcie których zginęło
24 Izraelczyków, a wielu zostało
ciężko okaleczonych.

93 ataki przeprowadzono w Judei i
Samarii, a 48 na linii zawieszenia broni
z 1949 r. (Większość ataków była
skupiona w sześciu miejscach).
Najmłodszy z terrorystów miał 11 lat!
Najstarsza była 72-letnia kobieta.
Bezpośrednio w atakach zginęło 90
Palestyńskich terrorystów, pozostali
zginęli w różnych brutalnych
zamieszkach. Wg danych Szin Bet
wynika, że do zwiększonej eskalacji
zamachów dochodzi w piątki.
O 3% w stosunku do roku
poprzedniego spadła również liczba
turystów odwiedzających Izrael.
Szczególnie zauważalne było to w
obszarach tzw. Autonomii
Palestyńskiej.
Niech ten nowy 2016 rok będzie
rokiem szczególnego Bożego działania
i objawiania się Boga w Izraelu, by
wielu ludzi – zarówno Żydów, Arabów i
innych przebywających tam, mogło
doświadczać Bożej mocy i zbawienia
przez Mesjasza Jeszuę (Jezusa), „Lwa
z rodu Judy”.
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