WIADOMOŚCI Z IZRAELA
30.11.2015 Izrael.
Witam serdecznie,
Podsumowując ostatnie 60 dni
terroru w Izraelu:
* 22 niewinne osoby zamordowane
* 218 osób rannych
* ponad 100 terrorystów
zastrzelonych
* Izrael się nie poddaje
* Unia Europejska bojkotuje Izrael
* My modlimy się dalej. Niech nasz
Bóg objawia swoje zwycięstwo!
DZISIAJ.
To chyba pierwszy dzień, kiedy nikt
nie jest ranny i nikt nie zginął!
Alleluja! Jest za co dziękować.
W nocy cztery bomby zapalające
zostały wrzucone na drogę 436 koło
grobu proroka Samuela. Nikt nie
został ranny.
Premier Benjamin Netanjahu polecił
wieczorem zerwanie kontaktów
dyplomatycznych z Unią
Europejską.
Dyrektywa mówi, że Izrael będzie
nadal utrzymywać kontakty z
pojedynczymi państwami, ale nie z
instytucjami Unii Europejskiej.
Premier polecił także pójść o krok
dalej i egzekwować prawo
budowlane w Judei i Samarii, co
oznacza rozbiórkę nielegalnie
wzniesionych arabskich domów,
które bardzo często były
bezpośrednio finansowane przez
Unię Europejską. Oficjalne
dokumenty pokazują, że od 2009 r.

Unia Europejska sfinansowała
wybudowanie setek takich domów
mieszkalnych, głównie w okolicach
Ma’ale Adumim na wschód od
Jerozolimy. Działalność ta jest
prowadzona w ramach pomocy
finansowej dla Autonomii Palestyńskiej,
pomimo faktu, że nielegalne
budownictwo narusza prawo izraelskie
i prawo międzynarodowe, a także
Porozumienie z Oslo, którego Unia
Europejska jest sygnatariuszem. „Z
jednej strony Unia Europejska
etykietuje izraelskie produkty w
sposób, który przypomina mroczne
okresy historii, a z drugiej rozwija
nielegalne budownictwo na
niewiarygodną skalę przy
równoczesnej pogardzie dla Izraela i
jego prawa. Jest w tym podwójna
hipokryzja, i nadszedł czas, aby to
zatrzymać. Władze muszą prowadzić
jasną politykę i bezpośrednio
egzekwować prawo wobec tego
zjawiska”.
Dzisiaj w Paryżu odbyła się
międzynarodowa konferencja
klimatyczna, na której miało miejsce
szereg ciekawych spotkań. Jednym z
nich było spotkanie z naszą premier
Beatą Szydło.

Kolejnym było spotkanie i
konferencja z prezydentem Rosji W.
Putinem, który wyraził
podziękowanie za współpracę, oraz
złożył premierowi Netanjahu
życzenia z okazji nadchodzącego
święta Chanuka – życzenia
„zwycięstwa światła nad
ciemnością”, by takie zwycięstwo
miało miejsce również w stosunkach
międzynarodowych.
*Izrael kilkakrotnie już pomógł Rosji
w czasie wojny z ISIS, Rosja
natomiast nie ingeruje w działania
Izraela zapobiegające atakom ze
strony Hezbollahu, mimo że ta
organizacja terrorystyczna
współpracuje z Iranem, z którym
współpracuje również Rosja.
Czasami zależności te wydają się
być skomplikowane, ale w efekcie
dzięki nim Bóg sprawia, że Izrael
jest bezpieczny.

*Święta związane z Izraelem takie jak
np. nadchodząca Chanuka – biblijne
„święto poświęcenia Świątyni” (Jan.
10,22), mają szerokie przesłanie, które
jest dostrzegane również na świecie.
Niech nadejdzie zwycięstwo Tego,
który jest Światłością Świata, a Izrael
niech doświadcza Bożego Pokoju, a z
nim i Bożego błogosławieństwa.
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