DØDELIGE RAKETTER TREFFER SØR-ISRAEL

Barmhjertige hender – Gi trøst og støtte til sårede Israelske soldater, barn og terror-ofre.

TERRORISTER ANGREP ISRAELSK SKOLEBUSS

Livene til 50 israelske barn ble mirakuløst spart da Hamas-terrorister avfyrte en dødelig antipanserrakett over Gasa-grensen mot en Israelsk skolebuss, bare øyeblikk etter at alle unntatt en hadde gått ut.
Sjåføren og den gjenværende gutten, Daniel, ble alvorlig skadet. Daniel er fortsatt i en kritisk situasjon.
Hamas påberopte seg som ansvarlig for tok på seg ansvaret for dette ondskapsfulle angrepet. Det er
første gang en buss med uskyldige barn er blitt rammet i denne økende konflikten med Hamaskontrollerte Gasa.

De sårede ble transportert i helikopter til Beersheva sykehus. Etter flere timer med kritiske operasjoner
i hodet med dødelige splinter og glass, svever Daniels liv nå mellom liv og død. Sjåførens tilstand har
stabilisert seg.
Foreldrene til Daniel ventet bekymret utenfor operasjonsavdelingen, og de uttrykte oppriktig
takknemlighet for besøket av vårt Barmhjertighetsteam og bad oss om å be om at livet til sønnen deres
måtte bli spart. [Daniel Viflic (16) døde 17.4. La oss be for foreldrene og øvrig familie.]

Under de mange dødelige rakettangrepene fra Gasa sprang familier i de utsatte Israelske grensebyene
for dekning. Den israelske sørlige kommandoen beordret alle inn i bomberom. En innbygger sa: ”Vi
var alle i tilfluktsrom, hørte bomber rundt oss, men visste ikke om det var i Israel eller i Gasa”. Så
langt dette året er 178 raketter avfyrt fra gasa mot Israel. ”Hamas er ansvarlig for hvert angrep som
kommer fra Gasa”, sa Israels forsvarsminister Ehud Barak.

Som svar kom det mange kraftige, høylydte eksplosjoner over grensen, da IDF tanks og helikopter
begynte å treffe terrorist-tuneller og utskytnings-steder. Grepet av frykt hørte mange innbyggerne noen
få timer på det tunge bombardementet. Senere rapporterte nyhetskilder at det nye israelske anti-rakett
forsvarsskjoldet hadde suksessfult slått ut en rakett på vei mot Beersheva. Beklageligvis er dette høyteknologiske systemet rapportert å være ineffektivt for samfunn som Sderot, som bare ligger 3,5 km fra
Gasa-grensen.
“Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen….
for Han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.” Salme 91

Deres front-linje familie…
Ye’shi Reinhardt for Hands of Mercy
PS: Særlig bønnebehov: Be om Guds fortsatte beskyttelse for de tusener uskyldige Israelske familiene
som tappert bor her fortsatt i disse sårbare sørlige grensenære Israelske samfunnene.

