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Jerozolima
Krwawy zamach terrorystyczny w
Jerozolimie! W rejonie staromiejskiej
Bramy Damasceńskiej ciężko ranne
zostały dwie policjantki „Magav”
(19 i 20 lat). Jedna znajdowała się w
stanie krytycznym i w chwilę po
przywiezieniu do szpitala zmarła.
Trzej islamscy terroryści zostali
zastrzeleni. Byli zaopatrzeni w
pistolety maszynowe, bomby i noże.
Planowali większy atak.
Hadar Cohen, ciężko raniona
19-letnia oficer policji granicznej,
zmarła w wyniku odniesionych ran w
szpitalu Hadassa na Górze Skopus.

W tym momencie został zastrzelony
przez jej koleżankę, Hadar Cohen.
Pozostali żolnierze zaczęli strzelać i
wtedy nagle pojawił się trzeci terrorysta
z bronią typu Carl Gustav i strzelił do
Hadar. Dwaj pozostali terroryści
również zostali zlikwidowani.
Cała trojka, w wieku około 20 lat, to
mieszkańcy palestyńskiej wioski
Qabatiya koło Jeninu (Samaria).
Hadar Cohen jest już 31 ofiarą
ostatniej fali zamachów.
Druga żołnierka nadal znajduje się w
stanie ciężkim i lekarze walczą o jej
życie.
Potrzebna jest modlitwa!

(Foto: Hadar z rodzicami, niedługo przed atakiem)

(Foto: Hadar Cohen, która, broniąc koleżanki,
sama zginęła)

Zamach rozpoczął się w momencie,
kiedy stojący u Bramy
Damasceńskiej żołnierze Magavu
poprosili o dokumenty tożsamości
jednego z dwóch podejrzanych im
Arabów. Wtedy wyciągnął on nóż i
dźgnął nim jedną z żołnierek w
szyję.

(Foto: okolice miejsca ataku terrorystycznego)

Wszyscy trzej terroryści weszli do
Izraela nielegalnie.

*Widzimy, jak ważne są kontrole,
których jednak udało im się uniknąć.
Hamas natychmiast pochwalił ten
zamach: „Chodzi tu o uderzenie w
izraelskie siły bezpieczeństwa. Tych
trzech bohaterów przybyło do
Jerozolimy z okolicy Jeninu i udało im
się wejść do miasta mimo blokad i
kontroli w całej Judei i Samarii.
Żałujemy śmierci tych trzech, którzy
dali nam „światło” na drodze do
wyzwolenia’...

(Foto: zdjęcia wykonane po
przeprowadzonym ataku)

„Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud,
mówi wasz Bóg!” - Izajasza. 40,1
„Stanęły stopy nasze w bramach
twych, o Jeruzalem!
Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,
całe w jedno zespolone,
do którego pielgrzymują plemiona,
plemiona Pana, według prawa
Izraela, by tam wysławiać imię Pana!
Wszak tam postawione są trony
sądu,trony domu Dawidowego.
Proście („wołajcie”) o pokój dla
Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci,
którzy cię miłują! Pokój niech panuje
w murach twoich,a spokój w twoich
pałacach! Ze względu na braci
moich i przyjaciół Będę ci życzył
pokoju. Ze względu na Pana, Boga
naszego, będę szukał dobra twego”.
Psalm. 122:2-9

Nir Barkat, burmistrz Jerozolimy,
powiedział: „Rozmawiałem z dzielnymi
wojownikami, którzy nie ociągali się
nawet na chwilę. To była prawdziwa
bitwa. W tej walce jerozolimscy
policjanci i Magav udarmenili jeszcze
większą tragedię. Społeczeństwo
Jerozolimy musi otworzyć oczy i nie
zwlekać z reakcją w takich
przypadkach. Czujność zapobiega
atakom”.

Foto: Nir Barkat, burmistrz Jerozolimy

General Yoav Mordechai,
koordynator działań rządowych w
Judei i Samarii, powiedział:
„Palestyńczycy inwestują w
nienawiść zamiast w postęp i
rozwój”.

Stójmy razem z Izraelem, modląc się
o wypełnianie dla niego Bożej woli i
przeznaczenia.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór

( Foto:General Yoav Mordechai)
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