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1. W dzisiejszej nocnej akcji sił IDF i
Szabak w Szechem (Samaria)
zatrzymano siedmiu terrorystów i
skonfiskowano dużą ilość broni (w
tym 1 karabin M-16 i 1 karabin
snajperski), amunicji, granatów,
kamizelek kuloodpornych IDF,
celowników snajperskich, noży
wojskowych itp. W sumie we
wszystkich akcjach dzisiejszej nocy
aresztowano 19 poszukiwanych
Arabów.
*Dzięki tym dzisiejszym akcjom,
przynajmniej kilka ataków nie dojdzie
do skutku! Dzięki Bogu!
Oby takich udanych akcji było coraz
więcej!

(Foto: Znalezione uzbrojenie. Na zdjęciu widać
jedno z miejsc ukrycia broni – za cienką ścianką)

Pamiętajmy też w modlitwach o
żołnierzach IDF, uczestniczących w
tych akcjach, którzy idą prosto do
gniazda uzbrojonego i gotowego do
ataku wroga. Tylko dzięki Bożej
ochronie wychodzą z tego cało! Akcje
te powodują, że terroryści czują ciągły
strach i niepewność przy planowaniu
swoich zamachów, gdyż zdają sobie
sprawę, że ich czyny nie ujdą
bezkarnie.
A gdy mówicie: Jakże chętnie byśmy
mu dopiekli (…) To drżyjcie przed
mieczem, bo to jest wina, za którą karę
wymierza miecz, abyście wiedzieli, że
jest sąd! Job 19,28-29

2. W kolejnej akcji, tym razem w Abu
Dis przy Wschodniej Jerozolimie,
zlikwidowano sześcioosobową
komórkę terrorystyczną Hamasu.
Mieli oni za zadanie zamordować
premiera Netanjahu (w czasie jego
wizyty w synagodze) oraz dokonać
inne zamachy. W budynku, w którym
mieli siedzibę (w Abu Dis),
znaleziono całe laboratorium
chemiczne, przygotowane do
wyprodukowania materiałów
wybuchowych.

(Foto: Aresztowani członkowie komórki
Hamasu w Abu Dis)

3. Po ostatnich zamachach przy
Bramie Damasceńskiej, teren ten
jest pod szczególną ochroną.
Na pobliskich dachach
rozmieszczono cztery posterunki
obserwacyjne z „palcem na cynglu”.
Na dole, wokół bramy dodano trzy
posterunki policyjne. Sprowadzono
też psy należące do sił
bezpieczeństwa. Część obszaru
przed bramą została zamknięta i
ogłoszona „terenem wyizolowanym”.
Jednocześnie pojawiły się grupki
działaczy „praw człowieka”,
sprawdzających izraelskie „znęcanie
się” nad biednymi Arabami, którzy są
ślepi na terroryzm.
Żołnierze przeprowadzają dokładne
kontrole.

Pozostają w stałym kontakcie między
sobą i między posterunkami. Są
napięci, czujni, wiedzą, co się może w
każdej chwili stać.
Tymczasem arabscy sklepikarze
sprzedający falafle z drugiej strony
Bramy Damasceńskiej narzekają, że
ludzie przestali do nich przychodzić na
falafle i inne arabskie przysmaki.

*Dziwne, że nie potrafią zrozumieć, że
pokój w Jerozolimie i całym Izraelu leży
również w ich interesie.
„Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,
całe w jedno zespolone (…)
Proście 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”. Ps.122:3,6-9

4. Dzisiaj witryna internetowa
Wikileaks podała, że USA
podsłuchiwało rozmowę premiera
Netanjahu z Berlusconim. Podczas
tej rozmowy Netanjahu poprosił
Berlusconiego o pomoc w
poprawieniu stosunków z
Husseinem (drugie imię prezydenta
USA – Baracka Obamy). Izrael na
razie milczy w tej sprawie, za to
włoskie MSZ zaprosiło
amerykańskiego ambasadora na
rozmowę w sprawie tego podsłuchu.
5. Izraelski Szin Bet (Wewnętrzne
Służby Bezpieczeństwa) podały
dane za rok 2015.
Siły bezpieczeństwa zatrzymały
ponad 3100 podejrzanych,
większość z nich to zwolennicy
terroru. 1/3 z nich to działacze
Hamasu, 83% z nich mieszka w
Judei i Samarii. Śledztwa z udziałem
tych zatrzymanych doprowadziły do
1933 spraw sądowych z
oskarżeniami.

W 2015 odnotowano zwiększone
zaangażowanie w terror izraelskich
Arabów. W zamachach zginęło 28
osób, w tym 3 żołnierzy. Rannych
zostało 239 osób. Natomiast w 2014
roku zginęło 20 osób, a rannych
zostało 174. 239 zamachów zostało
udaremnionych, większość na
terenach Judei i Samarii.

(Foto: Służby czuwające nad bezpieczeństwem
Izraela. Nie ma jedynie nas, „strażników na murach”)
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