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1. Liban. USA dostarczyło właśnie do Libanu sprzęt wojskowy wartości 50 mln USD!
50 Hammerów, pojazdy opancerzone, 40
ciężkich armat kal. 155 mm, wyrzutnie granatów itp. Problemem jest to, że sprzęt ten
i tak najprawdopodobniej dotrze do kontrolującego większość Libanu Hezbollahu, który kontroluje również granice oraz posiada
większą armię niż armia libańska.
*Módlmy się o Bożą ochronę północnych
granic Izraela oraz by ta groźna broń nic nie
wskórała.
„Żadna broń ukuta przeciwko tobie, nic nie
wskóra”. Izaj. 54,17
Każda z 7 wojen od powstania współczesnego państwa Izrael jest dowodem Bożego
działania, ponieważ za każdym razem siły
wroga były o wiele większe. Bóg wypełnia
swoje obietnice wobec Izraela w naszych czasach i pokazuje nam, że jest wierny, mimo
częstych błędów Izraela. Dlatego potrzebują
oni naszych modlitw, by odkryli i wrócili do
swojego Mesjasza. Nie bądźmy obojętni, ale 2. Gaza. Koło Shuajjaya przy Gazie zawalił
wołajmy o pokój – szalom dla Jerozolimy się następny tunel Hamasu. Dziesięciu „działaczy” zostało rannych.
i Izraela. Ps. 122

3. Wczoraj na przejściu Kerem Shalom służ- *Ma to na celu większą integrację etiopskich
by graniczne i Szin Bet udaremnili przemyt Żydów w Izraelu.
profesjonalnych noży komandosów do Gazy,
które zostały ukryte w przesyłce narzędzi instalacyjnych. Oprócz tego w przesyłce tej,
przeznaczonej dla firmy elektrycznej w Gazie,
znaleziono grafit, który służy do produkcji paliwa rakietowego. Wszczęto śledztwo w celu
znalezienia tych, którzy wysłali te przesyłki.

(Foto: Przejście Kerem Shalom)

4. ONZ wyraziło zaniepokojenie odnośnie
doniesienia o możliwości przekazywania
w Strefie Gazy środków agencji UNDP do organizacji terrorystycznej Hamas. Zapowiedziano przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia.
Ze środków UNDP w 2015 r. wybudowano
między innymi przystań wykorzystywaną
przez zbrojne skrzydło Hamasu.

6. Rzecznik izraelskiej policji zapowiedział
rozpoczęcie dużego programu wzmocnienia
obecności policji w Jerozolimie. Plan przewiduje dodanie 2 tys. funkcjonariuszy w mieście oraz otworzenie sześciu nowych komisariatów w miejscach, w których nigdy
wcześniej nie było obecności izraelskiej policji. Celem tego jest zwalczanie przestępczości, ze szczególnym naciskiem na arabskie
dzielnice we Wschodniej Jerozolimie. Koszt
programu wyniesie około 1 mld szekli w ciągu 2 lat. Postanowiono także rozszerzyć system monitoringu, który w znacznym stopniu
podniósł poziom bezpieczeństwa na Starym
Mieście Jerozolimy (kamery pokrywają pra5. Edukacja. Od przyszłego roku we wszyst- wie 95% obszaru dzielnicy - niespotykana
kich izraelskich szkołach 4 godziny w roku nigdzie na świecie ilość kamer!). Teraz syszostaną przeznaczone na naukę o historii tem kamer obejmie również trasę przejazdu
etiopskich Żydów.
tramwaju miejskiego.

7. Oto rezultaty naszych i nie tylko naszych
modlitw. To broń odnaleziona w wyniku
ostatnich akcji (które ciągle trwają). Nie zostanie już użyta, by odebrać komuś życie!
Chwała Bogu!
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8. Zamach w jerozolimskiej dzielnicy Abu Tor
(Wschodnia Jerozolima). 18-letni Żyd, student Jesziwy, został kilkukrotnie ugodzony
śrubokrętem w szyję i plecy. Znajduje się
w stanie średnim. Terrorysta zbiegł i siły bezpieczeństwa ruszyły za nim w pościg. Ranny Żyd został odwieziony do szpitala Hadassa.

9. Mahmud Abbas odrzucił propozycję amerykańskiego sekretarza stanu, Johna Kerry,
aby wznowić rozmowy pokojowe z Izraelem
z udziałem Jordanii, Egiptu, Rosji, Japonii,
Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Wg Abbasa propozycja ta „okrąża” francuską inicjatywę pokojową. Kerry zaproponował Abbasowi spotkanie z Netanjahu w Kairze, ale i tutaj Abbas uzależnił to
spotkanie od całkowitego zamrożenia przez
Izrael budowy w Judei i Samarii i wypuszczenie ostatniej grupy terrorystów z izraelskich
więzień.
*Tak naprawdę Palestyńczykom nie zależy na
jakichkolwiek rozmowach, a jedynie na tym,

by usunąć wszystkich Żydów z Izraela. Jeśli
zdajemy sobie z tego sprawę, wtedy ich postępowanie staje się zrozumiałe.
10. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział, że w nowym budżecie na lata 20172018 będą obniżone podatki oraz inne ważne dla ludzi deregulacje. „Obniżenie stawek
podatkowych zachęci ludzi do inwestowania.
Przedsiębiorcy będą inwestować, pracownicy będą pracować, ludzie będą ponosić ryzyko w celu uzyskania wartości. Nowy budżet zwiększy konkurencję i obniży koszty
utrzymania. Nadmierne regulacje dławią gospodarkę. Zachęcam kolejne międzynarodowe firmy technologiczne do przybycia i inwestowania w Izraelu”.
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