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Większość z ataków terrorystycznych
skierowana jest przeciwko żołnierzom.

Zamach nożowniczy w Jerozolimie:
Niedaleko od Centralnego dworca
autobusowego (na północ od
dworca przy ulicy Ha Tzvi), przed
godziną 7 rano terrorysta rzucił się z
nożem na 21-letniego żołnierza,
który walczył z nim, obezwładnił go i
trzymał na ziemi aż do przybycia sił
bezpieczeństwa. Lekko ranny
żołnierz został przewieziony do
szpitala. Terrorysta został
aresztowany, ma izraelski dowód
osobisty i jest mieszkańcem
arabskiego osiedla Azaria koło
Jerozolimy.

(foto: opatrywanie żołnierza, rannego
w wyniku walki. Stan stabilny)

(foto: terrorysta obezwładniony
przez zaatakowanego żołnierza)

Największym problemem podczas
ataku na żołnierzy z bezpośrednim
użyciem noża jest to, że
zaatakowany posiada przy sobie
jedynie tzw. „broń długą”, która nie
nadaje się do walki bezpośredniej,
tak więc broniąc się w czasie
niespodziewanego ataku żołnierze
muszą używać „gołych rąk” i
wyuczonych technik samoobrony.
Módlmy się o czujność, odwagę i
bezpieczeństwo dla żołnierzy, którzy
z ciągłym narażeniem życia bronią
mieszkańców kraju.

W nocy, wojska izraelskie zatrzymały
aż dziesięciu poszukiwanych Arabów
na terenie Samarii i Judei.
Mniej ściganych terrorystów to kolejne
udaremnione ataki. Dzięki Bogu!

Około godziny 13.00 w Hawara
(Samaria), miał miejsce zamach
nożowniczy. Dwóch Arabów
palestyńskich przybyło na
znajdującą się tam stację
benzynową i zaatakowali dwóch
żołnierzy znajdujących się tam na
służbie. Ich towarzysze z jednostki
Givati znajdujący się w pobliżu,
zlikwidowali obu terrorystów lecz
równocześnie omyłkowo zranili
jednego z żołnierzy. Ranni zostali
odwiezieni do szpitala Beilinson w
Petach Tikvie w średnim i lekkim
stanie zdrowia.

Terrorysta, który wyciągnął nóż i
próbował zranić policjantów na starym
mieście w Jerozolimie, został
obezwładniony w mgnieniu oka.

( foto: wycinek z filmu z kamery monitoringu)

Hebron, terrorystka próbowała dźgnąć
nożem żołnierzy, została
obezwładniona i aresztowana, nikt nie
odniósł ran.
Około południa został udaremniony
kolejny atak , tym razem w Maale
Szomron (Samaria). Żołnierze
IDF zaobserwowali podejrzaną
osobę kierującą w kierunku osiedla
Maale Szomron, dowódca jednostki
podjechał do podejrzanej, nagle
rzuciła ona duży nóż, który miała
przy sobie i zaczęła uciekać w
stronę terenu pod kontrolą
Palestyńską do wioski Azzoun, lecz
została ujęta i przekazana do
przesłuchania. Kolejny atak
udaremniony! Chwała Bogu!

Rzecznik IDF (Izraelska Armia
Obronna), zawiadomił, że włączono
automatyczne zawiadomienie
telefoniczne do żołnierzy rezerwy w
ramach ćwiczeń północnego
komanda. W praktyce oznacza to,
że Izrael poważnie przygotowuje się
do zabezpieczenia kraju od północy
uruchomił system do szybkiej
mobilizacji wojska w razie potrzeby.
Módlmy się o bezpieczeństwo od
północy kraju czyli zagrożeń takich
jak Syria, Isis, Hezbollah.
Powiadomiono właśnie, że powstaje
specjalna jednostka komandosów
do walki z ISIS. Do jednostki
powołani mogą być żołnierze z
wybranych jednostek specjalnych
jak Duvdevan, Rimon, Egoz,
Magellan, którzy doskonale władają
językiem arabskim. Na zdjęciu
załączam emblemat nowo powstałej
jednostki. Nóż komandosów,
strzałka oznaczająca atak z ziemi i
powietrza i morza, operatywność w
różnym terenie 24 godziny na dobę.
Izrael tworzy tą jednostkę z uwagi
na obserwowaną bezsilność wielu
krajów w walce z ISIS, można
podejrzewać, że jednostka ta
pomoże Egipcjanom w walce z ISIS
na Synaju, gdzie nie mogą sobie z
nimi poradzić.

ONZ UZNAJE JOM KIPPUR JAKO
OFICJALNE ŚWIĘTO
W czwartek 17 grudnia ONZ w Nowym
Jorku uznało żydowskie - Biblijne
święto, jako oficjalne święto ONZ.
Oznacza to na przykład, że podczas
„Dnia pojednania” nie będą się
odbywały posiedzenia a pracownicy w
tym czasie otrzymają dzień wolny.
Ta ważna uchwała osiągnięta została
dzięki współpracy ambasadora Izraela
w ONZ Danny Danona i amerykańskiej
przedstawicielki stałego
przedstawicielstwa USA w ONZ
Samanthy Power, która też była
inicjatorską tego przedsięwzięcia: „Jom
Kippur jest najbardziej świętym dniem
w roku dla narodu żydowskiego...
Teraz mamy jedno oficjalne święto
religii żydowskiej w parlamencie
świata” – powiedział Danon. Ciekawe,
że ONZ reprezentujące narody Świata
uznało święto Biblijne, symbolizujące
również powtórne przyjście Mesjasza.
Jakim to błogosławieństwem dla
kościoła było by odkrywanie i
doświadczanie świąt ustanowionych
przez samego Boga.
Modlitwa o pomoc przeciw wrogom:
Psalm 35,1-8
Obietnica Boża, o zebraniu Izraela i
jego ochronie: Ks. Jeremiasza 31,10.
Niech Pan prowadzi Was i błogosławi...
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