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1. Dzisiaj około godziny 12.30 na
skrzyżowaniu w rejonie osiedla
żydowskiego Gusz Ecjon koło
Hebronu palestyński terrorysta
zaatakował nożem żołnierza. Stojący
obok niego żołnierz strzelił do
terrorysty i przez pomyłkę ciężko
ranił innego żołnierza, który w
wyniku odniesionych ran, zmarł
później w szpitalu Szaarej Cedek w
Jerozolimie. Terrorysta w stanie
średnio ciężkim trafił do tego
samego szpitala. Zabity żołnierz to
kapitan Elijav Gelman (30 lat).
Pozostawił po sobie żonę w ciąży i
dwóch synków.

2. Udaremniony atak.
Około godziny 9.30 we wschodniej, w
większości arabskiej części Jerozolimy,
w wózku przeznaczonym do sprzedaży
bagietek znaleziono dwie bomby
rurowe oraz naboje do broni palnej. Nie
wiadomo jeszcze, czy miały być
bezpośrednio użyte w ataku, czy
dostarczone komuś dalej. Dwóch
Arabów zostało aresztowanych. Nikt
nie ucierpiał.

(Foto: Specjalistyczny policyjny robot saperski
użyty do rozbrojenia bomb)

3. 24.02.2016r. minister obrony,
Mosze Jaalon, oskarżył Iran o
budowę międzynarodowej sieci
terrorystycznej obejmującej uśpione
komórki, które gromadzą informacje,
członków i zapasy broni. Te uśpione
komórki oczekują na rozkaz do
przeprowadzenia ataków w Europie i
Stanach Zjednoczonych. Jaalon
oskarżył Iran, że dąży do
destabilizacji Bliskiego Wschodu i
innych części świata.
*Przykładem tego na terenach
Autonomii jest ogłoszony ostatnio
przez Iran program wypłaty
świadczeń dla rodzin terrorystów.
Rodzina ma otrzymać 7000 USD
stypendium, jeśli ich dziecko odda
swoje życie w zamachu
terrorystycznym.
4. Szef wywiadu wojskowego, Herzl
Halevi, ostrzegł natomiast
parlamentarną komisję spraw
zagranicznych i obrony, że „sytuacja
humanitarna w Strefie Gazy
pogarsza się, a jeśli wybuchnie,
będzie to wybuch skierowany na
Izrael”. Jako wyjście z sytuacji,
Halevi wskazał na możliwość
zezwolenia na budowę portu
morskiego w Gazie.
*W Izraelu zdania w tej sprawie są
mocno podzielone, ponieważ port
taki, bez kontroli, stałby się źródłem
zaopatrzenia w broń Hamasu, który
za cel swojego istnienia obrał sobie
m.in. zniszczenie Izraela.
5. Agencja bezpieczeństwa Szin Bet
poinformowała, że od początku 2016
roku udaremniono 17 samobójczych
ataków terrorystycznych oraz 12
prób porwania Izraelczyków.

W zdecydowanej większości za
atakami tymi stał Hamas. Pomimo
trwającej fali terroru poinformowano, że
nie będzie żadnego sprzeciwu dla
zwiększenia liczby Palestyńczyków
legalnie pracujących w Izraelu. „To nie
jest Intifada. Chociaż dochodzi do
pewnych ataków terrorystycznych, to
są one w zaniku”. Obecnie w Izraelu
pracuje 84 tys. Palestyńczyków.
Ocenia się, że kolejnych 30 tys.
pracuje nielegalnie. Istnieją plany, aby
umożliwić pracę kolejnym 100 tys.
arabskich robotników. Szef izraelskiej
policji, komisarz Roni Alsheich zwrócił
uwagę na konieczność wzmocnienia
kontaktów z muzułmańską
społecznością w Izraelu. „Im lepiej
uczymy się współdziałać z tą
ludnością, tym bardziej egzekwowanie
prawa i aresztowania będą
spostrzegane jako służba publiczna.
Policja intensywnie działa nad
pogłębieniem współpracy z ludnością
arabską poprzez otwieranie
posterunków w społecznościach
arabskich i zatrudnianie coraz większej
liczby funkcjonariuszy z muzułmańskiej
części społeczeństwa”.

(Foto: Komisarz izraelskiej policji – Roni Ashleich)

6. Palestyński minister finansów,
Szukri Biszara, potwierdził, że w
ciągu ostatnich tygodni doszło do
tajnych rozmów izraelskopalestyńskich na temat możliwości
podjęcia działań w celu pobudzenia
gospodarki Autonomii Palestyńskiej.
Strona izraelska zaproponowała
„pakiet ekonomiczny”, który umożliwi
palestyńskim firmom budowlanym
podjęcie robót w Izraelu. Nie
ujawniono szczegółów rozmów.

innym, poza Izraelem. Pismo Święte
mówi również, że cała ziemia należy
do Boga i On ją rozdziela, jak chce. A
ten kawałek, jak wiemy, przyznał jako
dziedzictwo wieczne synom Jakuba.
Ważne, byśmy również o tym
pamiętali.
7. Do Ziemi Izraela wciąż zjeżdżają się
Żydzi z różnych części świata, jako
rozproszone plemiona Izraela.
Załączam zdjęcie z artykułu
opisującego jednego z indyjskich
Żydów, Ronena Birvdakera z Bombaju,
który przeprowadził się ostatnio do
Izraela, by służyć ojczyźnie w armii
IDF.

(Foto: Palestyński minister finansów – Szukri Biszara)

*Jak widzimy, Izrael wciąż próbuje
podejmować wiele różnych kroków,
by zapewnić pokój w kraju. Często
jest też wysuwany wniosek, by
oddawać Palestyńczykom kolejne
obszary, aby mogli na nich utworzyć
swoje niezależne państwo.
Problemem jest jednakże terroryzm.
Oddanie ziemi powoduje zwykle
jeszcze większe zagrożenia, co
pokazał nam przykład ze Strefą
Gazy, która po otrzymaniu bardzo
dużej samodzielności stała się
platformą do ataków rakietowych i
siedzibą terroryzmu związanego z
Hamasem. Pozostaje jeszcze druga
kwestia, a mianowicie, jak czytamy
w Biblii, Bóg nie chce, by Ziemia
Izraela była dzielona i oddawana

*Pamiętajmy o nich w modlitwie.
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