
Imiona trzech porwanych chłopców w Gush Etzion to: Eyal Yifrach (19 lat)
z Elad, Neftali Frankel (16 lat) z Nof Avalon oraz Gil-ad Sheyer (16 lat) z Talmon.

W zeszłym tygodniu trzech izraelskich nastolatków zostało porwanych przez
morderców i terrorystów z Hamasu. Chłopcy oczekiwali na przejazd przez
skrzyżowanie w Gush Etzion. Żadnego z nich nie widziano ani nie słyszano
od tamtych kilku strasznych chwil, kiedy zostali uprowadzeni jako zakładni-
cy i więźniowie do cieni ciemności. Odnaleziono już niektóre rzeczy należą-
ce do porwanych, w tym samochód, którym się poruszali. Cały Izrael modli
się teraz do Boga o pomoc w odnalezieniu swoich synów.

W całym Izraelu trwają modlitwy, czuwanie, a nawet protesty w nadziei, że IDF odnajdą trzech porwanych chłopców.  Przy Ścianie Płaczu
(Ściana Zachodnia) obok Wzgórza Świątynnego trwają całonocne modlitwy.

W Kirya (główna kwatera Sił Obronnych Izraela, IDF) w Tel Awiwie odbyło się specjalne posiedzenie rządu. Premier Beniamin Netanjahu
stwierdził: „Jestem w stanie powiedzieć teraz to, czego nie byłem w stanie powiedzieć wczoraj – za to porwanie odpowiedzialny jest Hamas,
ten sam Hamas, z którym Abu Mazen uformował rząd jedności i będą tego poważne konsekwencje”.

Netanjahu dodał: „Podjęliśmy wszelkie kroki ku temu, aby porwani chłopcy wrócili do domu. Pocieszam i wspieram wszystkie rodziny
w całym Izraelu”. W zeszłym tygodniu dwaj terroryści Hamasu z Hebronu zaczęli się ukrywać i całkiem możliwe, iż to oni zamieszani są
w porwanie.

Władze Autonomii Palestyńskiej wzywają swoich obywateli, aby utrudniali poszukiwania porwanych chłopców. Ban Ki-moon nie raczył
nawet wygłosić zwykłego potępienia, jak czynił to w przypadku porwań w innych krajach. W minionym tygodniu Kanada stanowczo potępiła
terror Autonomii Palestyńskiej, konsekwencją którego było porwanie trzech nastolatków. Stany Zjednoczone ciągle milczą, pomimo tego, że
jeden z porwanych jest ich obywatelem.

Nagłówki z JewishPress.com informują: „O godzinie 1.00 główny rabin Izraela wraz z tysiącami ludzi modlą się pod Ścianą Płaczu […]”
„Arabowie z Autonomii Palestyńskiej świętują porwanie trzech żydowskich chłopców. Chorzy ludzie. Chore społeczeństwo”.

JaJaJaJaJakkkkkooooo pr pr pr pr przyzyzyzyzyjjjjjaaaaaccccciiiiieeeeellllleeeee I I I I Izzzzzrrrrraaaaaeeeeelllllaaaaa, n, n, n, n, naaaaa c c c c całyałyałyałyałym śwm śwm śwm śwm świiiiieeeeeccccciiiiieeeee łącz łącz łącz łącz łączmmmmmyyyyy s s s s się w nię w nię w nię w nię w naaaaassssszyzyzyzyzyccccch moh moh moh moh modldldldldliiiiitwtwtwtwtwaaaaaccccch h h h h zzzzz I I I I Izzzzzrrrrraaaaaeeeeellllleeeeem,m,m,m,m,
dddddooooopópópópópókkkkki ci ci ci ci chłohłohłohłohłopcypcypcypcypcy ni ni ni ni nieeeee p p p p pooooowrwrwrwrwrócą. Już tócą. Już tócą. Już tócą. Już tócą. Już teeeeerrrrraaaaazzzzz w w w w weeeeejdźmjdźmjdźmjdźmjdźmyyyyy d d d d dooooo k k k k kooooomormormormormoryyyyy mo mo mo mo modldldldldliiiiitttttewneewneewneewneewnej.j.j.j.j.

• Módlmy się o ponadnaturalną ochronę dla tych chłopców. I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył
(Psalm 107,14).

• Usilnie błagajmy Pana o plan ucieczki dla chłopców ze szpon śmierci w ramiona tych, którzy ich kochają. Osaczyli mnie nienawistnymi
słowami i bez przyczyny mnie napastowali (Psalm 109,3).

• Wołajmy o ich bezpieczeństwo. W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi (Psalm 107,6).

• Módlmy się żarliwie o ich rodziny i przyjaciół, którzy cierpią z powodu tej straty.

• Módlmy się o cały kraj w ich walce przeciwko złu i diabelskim planom tych, którzy są częścią chorego i duchowo wypaczonego
społeczeństwa…, w którym nie szanuje się życia młodych ani starszych, a tylko demoniczne i samolubne ideologie, za którymi stoją
morderstwa, nienawiść i zemsta. Módlcie się, aby ten ohydny duch odszedł od narodu wybranego. W swoim ucisku wołali do Pana,
a On ich uwolnił od trwogi     (Psalm 107,13).

• Przez moc Ducha Świętego Wszechmogącego Boga wstawiajcie się o to, aby nadeszło wybawienie
dla chłopców oraz o uwolnienie ich bez płacenia olbrzymiej ceny, jaką mogłoby być zażądanie
wypuszczenia na wolność do cywilizowanego świata większej liczby morderców. Siedzieli w ciemno-
ściach i mroku, uwięzieni nędzą i żelazem (Psalm 107,10).
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