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1. Zmarła będąca w stanie
krytycznym 23-letnia Szlomit
Krigman, która została ranna we
wczorajszym ataku nożowniczym w
Beit Horon (Samaria). Druga ranna
w tym samym ataku kobieta – Adina
Cohen, czuje się lepiej.

(Foto: Zamordowana Szlomit Krigman)

2. W tym samym miasteczku, Beit
Horon, miał miejsce kolejny atak.
Tym razem terrorysta za pomocą
samochodu zaatakował żołnierzy
IDF. Jeden żołnierz został lekko
ranny. Wszczęto pościg za
przestępcą.

3. Ciąg dalszy sprawy domów
zakupionych przez rodziny żydowskie
w Hebronie. Palestyńczycy aresztowali
członków rodziny tych Palestyńczyków,
którzy sprzedali swoje domy Żydom. W
„cywilizowanej” Autonomii
Palestyńskiej za sprzedaż ziemi lub
domów Żydom grozi kara śmierci!
Żydowscy aktywiści z Hebronu zwrócili
się do izraelskiego rządu z prośbą o
ochronę dla Palestyńczyka, który
sprzedał dom, oraz jego rodziny.
4. Podczas dzisiejszej debaty w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ, Ban Ki Moon
ustosunkował się do sytuacji w Izraelu i
oświadczył: „Zamachy są naturalną
odpowiedzią na okupację. Frustracja
Palestyńczyków rośnie w obliczu
półwiekowej okupacji i impasu w
procesie pokojowym”. Powiedział też:
„Stabilna umowa wymaga bolesnych
kompromisów z obu stron – izraelskiej i
palestyńskiej. Obie strony muszą
działać teraz w ten sposób, ażeby
rozwiązanie problemu, jakim są dwa
państwa, nie prześlizgnęło się między
naszymi palcami na zawsze”.
Wspominał też o możliwości „jeszcze
większej izolacji Izraela w
międzynarodowej społeczności”.

W odpowiedzi na te słowa premier
Netanjahu oznajmił: „Słowa Ban Ki
Moona dają poparcie terrorowi. Nie
ma usprawiedliwienia dla terroru.
Palestyńscy mordercy nie chcą
zbudować kraju. Chcą natomiast
zlikwidować żydowskie państwo i
zabijać Żydów wszędzie, gdzie się
znajdują. Oni nie zabijają dla pokoju
i nie zabijają dla praw człowieka.
ONZ straciła swoją neutralność i siłę
moralną. Te słowa sekretarza
generalnego nie poprawią sytuacji”.

6. Minister obrony Izraela, Mosze
Ja’alon, poinformował: „Turcja wspiera
ISIS kupując ich ropę naftową oraz
umożliwiając przedostawanie się
dżihadystów do Europy”.

* ”Nie ma żadnego
usprawiedliwienia dla mordowania
przypadkowo napotkanych ludzi”
(wypowiedź z internetu).

*Rada Bezpieczeństwa ONZ nie
wysunęła do tej pory żadnej rezolucji
stanowczo potępiającej
bezsensowne i nieustające akty
terroryzmu Palestyńczyków, które
już od czterech miesięcy codziennie
mają miejsce w Izraelu!
5. Mieszkańcy miasteczka Bint Jbeil
w południowym Libanie złapali orla z
obrączką izraelską. Według
doniesień jest to „izraelski szpieg”.

(Foto: Schwytany orzeł)

*Gdyby odciąć wszelki dopływ
finansów dla terrorystów, ich działania
wkrótce by osłabły. Jednak pokusa np.
bardzo taniej ropy naftowej
niejednokrotnie w historii miała wpływ
na zmianę polityki państw. W chwili
obecnej również wiele państw ustawia
się w „kolejce” do intratnych kontraktów
z Iranem, który jest głównym
sponsorem terroryzmu na świecie.
Sytuacja ta jest bardzo korzystna dla
Iranu, który spodziewa się ataku
uprzedzającego ze strony Izraela w
momencie, gdy będzie gotowy do
wystrzelenia rakiet z głowicami
jądrowymi na Izrael, co stanowi coraz
realniejsze zagrożenie. Z drugiej strony
kraje, które będą korzystały z dużych
wpływów z Iranu, mogą stanąć
przeciwko Izraelowi, co z kolei może
doprowadzić do kompletnej izolacji
Izraela, a nawet wystąpienia światowej
armii przeciw temu państwu, o czym
wspomina Biblia.

W takiej sytuacji ważna jest modlitwa, byśmy stali mocno jak „strażnicy na
murach” (Iz. 62,6). Wypatrujmy sytuacji i nadchodzących wydarzeń, by ostrzegać
innych, zachęcać do „czuwania” oraz modlić się o zbawienie narodów i całego
Izraela.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Mt. 24,42
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym
wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Łk. 21,36
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