WIADOMOŚCI Z IZRAELA - NR 67
30.01.2016, Izrael
1. Na północy Izraela sezon
narciarski w pełni.

(Foto: Miejsce ataku oraz fotografia z kamery
przedstawiająca uciekającego 16-latka – jednego
z młodych terrorystów)

A na południu przy pustyni Negew
rozpoczyna się wiosna.

Nie ustają zamachy w Izraelu, ale
Bóg jest Wielki!
2. Około godziny 17.30 przy Bramie
Damasceńskiej w Jerozolimie miał
miejsce atak nożowniczy. Dwóch
palestyńskich Arabów zaatakowało
nożem 17-letniego Żyda, który został
lekko ranny. Młodociani terroryści
zbiegli. Wszczęto poszukiwania.

Późnym wieczorem policja aresztowała
dwóch podejrzanych o ten zamach.
3. Ban Ki-moon (Sekretarz Generalny
ONZ), zatroskany oświadczeniami
Hamasu o kontynuowaniu budowy
tuneli i ostrzeliwaniu rakietami Izraela,
powiedział: „Takie wypowiedzi i
działania zagrażają wysiłkom
odbudowy, rozwoju i pomocy
humanitarnej międzynarodowej
społeczności, Izraela i Palestyńczyków
(z innych rejonów) dla Gazy i bardzo
szkodzą cierpiącym mieszkańcom
Gazy”

*Czyżby sekretarz ONZ zaczął
dostrzegać prawdziwy problem? Czy
jedynie zwrócił uwagę, by nie mówiono
o tym tak głośno? W Izraelu póki co
słowa te nie wywołały euforii radości.

4. W związku z coraz częstszymi
próbami przenikania terrorystów do
osiedli żydowskich w Judei i Samarii,
osiedla te rozważają decyzje
budowy ogrodzeń, których nie
posiadają, celem zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców.

5. David Davis, pastor jednej z
największych społeczności
mesjańskich w Izraelu (Hajfa), jest
po operacji usunięcia nowotworu z
szyi. Jego żona pisze, że operacja
przebiegła nadzwyczaj dobrze. Już
przed operacją nowotwór zmniejszył
się o połowę, a podczas operacji
został usunięty. „Przed operacją
lekarz przyszedł do naszego pokoju
razem z anestezjologiem i
pielęgniarką prosząc nas o modlitwę
o operację!” Stan zdrowia pacjenta
jest dobry. Módlmy się jeszcze o
szybki powrót do pełnego zdrowia po
operacji. Alleluja!

6. Mężczyzna, który został ciężko
ranny w zamachu w Givaat Zeev i był
nieprzytomny, dochodzi do zdrowia.
Dzięki Bogu!

7. Mieszkańcy Beit Horon (Samaria),
gdzie miało miejsce kilka ataków, a
ostatnio zaatakowano m.in. kobietę w
ciąży, wyszli, by powiedzieć głośno i
wyraźnie: „Nie poddamy się
terroryzmowi!”, „Naród izraelski żyje! –
Am Israel Hai!” Taki jest prawdziwy
duch izraelski – nie poddawać się!
Niech Bóg ich błogosławi i daje siłę,
aby narody świata poznały, że jest z
nimi Żywy i Mocny Bóg! Nasz wspólny
BÓG!

8. Premier Netanjahu odrzucił
francuską groźbę-propozycję w
sprawie utworzenia państwa
palestyńskiego (o której
wspominałem wczoraj). Jair Lapid z
partii Jesz Atid tak skomentował
decyzję Francji: „Państwo Izrael nie
rozpocznie negocjacji pod
groźbami”.
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