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1. Dowództwo okręgu północnego
IDF ogłosiło zakończenie ćwiczeń na
Wzgórzach Golan.

*Tzw. Strefy A, B i C na terenach
Samarii i Judei są w różnym stopniu
autonomiczne, jednak należą do
terenów państwa Izrael, gdzie w razie
poważnych problemów Izrael
zastrzega sobie prawo ingerencji.
21.04.2016
4. Dzisiaj w nocy IDF zrobił najazd na
wioskę Abu Dis koło Jerozolimy.
Znaleziono tam dwie tokarki do
produkcji bomb rurowych i surowce do
produkcji materiałów wybuchowych i
amunicji.

2. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
zatrzymały 12 poszukiwanych
Arabów.
3. Mahmoud Abbas (prezydent
Autonomii) grozi (ponownie)
zerwaniem współpracy
bezpieczeństwa, jeśli IDF nie
przestanie wchodzić do arabskich
miast.
Tymczasem premier, minister obrony
i szef sztabu generalnego wyjaśnili,
że IDF zachowa sobie możliwość
wejścia na tereny Strefy A i do
wszystkich miejsc, gdzie będzie to
wymagane operacyjne i że nie ma
żadnej innej umowy z
„Palestyńczykami”.

5. Jutro rozpoczyna się Święto Paschy.
Lotnisko Ben Gurion oczekuje dzisiaj
70 tysięcy pasażerów, a w ciągu
całego święta ponad milion.
Tymczasem Arabowie z Ramallah
zakłócają częstotliwości radiowe na
lotnisku w nadziei, że doprowadzą do
jakiejś katastrofy. (Lotnisko to jest
zabezpieczone przed tego typu
ingerencją w specjalne systemy)

6. Podano do wiadomości, że
terrorysta z zamachu autobusowego
w Jerozolimie dwa dni temu, to 19letni Abed al Hamid Abu Srour,
mieszkaniec Beit Jalla. Mimo
młodego wieku, był członkiem
organizacji terrorystycznej
powiązanej z Hamasem. Informacja
z policji i Shin Bet mówi, że w dzień
po zamachu we wspólnej akcji
zaaresztowano jeszcze kilku innych
członków tej grupy zamieszkałych w
okolicach Betlejem.
Według ustaleń śledztwa, zamach
ten nie był planowany jako zamach
samobójczy. Terrorysta miał
umieścić ten niewielki ładunek
wybuchowy w autobusie i zniknąć.
Jednak niespodziewanie ładunek ten
wybuchł mu przedwcześnie miedzy
nogami.
*Terrorysta ten jest jedyną osobą,
która zginęła w tym zamachu na
skutek poważnych ran dolnych
części ciała i nóg.
W poważnym stanie jest jeszcze 15letnia dziewczynka – ciągle
potrzebuje naszych modlitw.
Siedem innych osób nadal pozostaje
w szpitalu.

(foto: 19 letni zamachowiec, już ogłoszony przez
Hamas bohaterem. Żadna organizacja
Palestyńska oraz rządowa nie potępiła tego
zamachu na niewinnych ludzi! Wręcz przeciwnie.
To jest jedna z głównych różnic między Izraelem,
a światem islamskim. Brak potępienia dla terroryzmu!)

7. Premier Netanyahu poleciał dzisiaj
na rozmowy do Moskwy. Netanyahu po
spotkaniu z Putinem powiedział, że w
rozmowie ustalono, że dowódca sił
powietrznych Izraela generał Amir
Wishel i sekretarz wojskowy generał
brygady Eliezer Toledano spotkają się
z rosyjskim ministrem obrony i
dodatkowymi generałami celem
ustalenia i zachowania swobody
działań IAF (Izraelskich Sił
Powietrznych) w okręgu (Syria-Liban)...
*Niedawno miał miejsce niebezpieczny
incydent spotkania samolotów
izraelskich i rosyjskich.

8. Autonomia Palestyńska zgłasza
Marwana Barghouti, odsiadywującego
karę 5 dożywoci w Izraelu za
mordowanie Żydów,
*wydaje się to nierealne, jednak w
miarę jak zwolennicy islamu docierają
do różnych wyższych stanowisk na
świecie, dochodzi do absurdów.
Przykładem są decyzje ONZ.
Módlmy się o zatrzymanie i odrzucenie
tej decyzji, która może wzmóc
działania terrorystyczne, wskazując że
takie zachowania są popierane przez
świat.

9. Kolejna absurdalna decyzja…
Francja ogłosiła dzisiaj, że rozmowy
w sprawie przywrócenia Izraela i
Autonomii do stołu negocjacji mają
się rozpocząć w Paryżu, bez udziału
Izraela i Autonomii.

11. Dzisiaj po południu jednostka
Magabu została ostrzelana koło
przejścia Qalandia. Nikt nie został
ranny. Żołnierze odpowiedzieli ogniem
w kierunku miejsca, z którego oddano
strzały.

10. Ciekawa nietypowa uroczystość
miała miejsce na górze Oliwnej
18.04.2016. Kapłani i Lewici z tzw.
„Instytutu Świątynnego" którzy od lat
przygotowują się do odbudowy
Świątyni Jerozolimskiej, dokonali
uroczystości związanych ze świętem
Paschy, które były dokonywane na
wzgórzu świątynnym za czasów
Jezusa. W uroczystości uczestniczyli
m.in. Główny rabin Jerozolimy Arjeh
Stern i główny Rabin Safed Szmuel
Elijahu

12. Od północy IDF nałożyło absolutne
zamknięcie terenów Judei i Samarii na
48 godzin z powodu Paschy.
Decyzja ta ma związek z
zapewnieniem spokoju podczas Świąt
Paschy.
Niech Pan da odpocznienie i radość w
świętowaniu tego biblijnego święta
Pana, którego elementy, takie jak
„Wieczerza Pańska” mamy mocno
wpisane w elementy naszych
nabożeństw. Jest to dzień wyzwolenia
z niewoli i radości w Bogu naszego
wybawienia! Dzień składania
świadectwa Bożego działania.
Radosnej Paschy!
Rozpoczyna się ona w piątek
wieczorem.
Chag Pesach Sameach!
Radosnego Święta Paschy!

(Foto: Ofiara z krwi baranka)
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