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„…będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę...”
1. W dniu wczorajszym Andrzej Duda, poprzez polskie przedstawicielstwo w Ramallach
(Samaria), wręczył ministrowi informacji w rządzie Autonomii Palestyńskiej – Mahmudowi
Khalifa, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej – najwyższe odznaczenie, jakie
może dostać obcokrajowiec!

(Foto: Uroczystość wręczenia orderu
M. Khalifowi przez polskie przedstawicielstwo)
Palestyński minister odznaczony przez Andrzeja Dudę

• Nasz rząd często zaskakuje. Takie działania, jak ostatnie, są, co zrozumiałe, uznawane
w Izraelu jako wspieranie działań rządu Autonomii, który nawołuje do ataków terrorystycznych na Izraelczyków! Módlmy się o mądrość w postępowaniu dla naszego rządu!
2. Od dłuższego czasu trwają potyczki dyplomatyczne między MSZ Brazylii a Izraela, ponieważ Brazylia nie zgadza się, aby posadę ambasadora Izraela przejął przez nominowany
na tę placówkę Dani Dajana. Dzisiaj w końcu stanowczy głos w tej sprawie zabrał premier
Netanjahu: „Jeśli Brazylia nie uzna nominacji Dani Dajana, w Izraelu również nie będzie
ambasadora Brazylii”.
• Módlmy się o pozytywne rozwiązanie tej trudnej sytuacji, ponieważ brak ambasadora
Izraela utrudni coraz pomyślniej rozwijające się relacje brazylijskich chrześcijan z Izraelem.
Rok rocznie, mimo ogromnej odległości, do Izraela przybywają tysiące chrześcijan z Brazylii, by błogosławić naród izraelski. Najbardziej widoczne jest to na „Marszu Narodów
w Jerozolimie” podczas Święta Namiotów. Jest to widoczny atak wroga na te relacje i przebudzenie narodu, jakie dokonuje się obecnie w Brazylii!

(Foto: Ogromna replika Świątyni Salomona wybudowana przez kościół zielonoświątkowy w Brazylii (Sao Paulo) i oddana
do użytku w lipcu 2014. Jest to miejsce społeczności, uwielbienia i modlitwy wierzących z Brazylii, w których sercach jest
również pragnienie i modlitwa o zbawienie Izraela)

Niech Boże błogosławieństwo Abrahamowe będzie nad Brazylią!...

3. Atak na żołnierzy IDF koło Beit Anoun. Terrorysta, który usiłował dźgnąć nożem żołnierzy, został zlikwidowany na miejscu. Wśród
żołnierzy nie ma rannych.

(Foto: Atak w Beit Anoun)

4. Wczesnym popołudniem koło Sychem Arab
lekko zranił nożem oficera IDF. Terrorysta został zlikwidowany na miejscu.

(Foto: Terrorysta zastrzelony podczas ataku
w Sychem)
5. W południe policja rozpędziła nielegalną konferencję zdelegalizowanego Ruchu Islamskiego odbywającą się w Hotelu Commodore we wschodniej części Jerozolimy. Palestyńskie media doniosły, że podczas rozpędzania tej konferencji, został aresztowany jeden
z głównych działaczy tej organizacji.

6. Administracja cywilna zburzyła dzisiaj
14 nielegalnych budynków palestyńskich
w Judei i Samarii. Skonfiskowano 3 pojazdy,
które służyły do nielegalnych prac. Oprócz
tego zburzono 5 nielegalnych budynków
w żydowskich miejscowościach w Judei i Samarii.
• Wbrew powszechnym opiniom widzimy, że rząd stara się egzekwować prawo w związku
z nielegalnymi budowami po obu stronach. Chyba jednak częściej egzekwuje je od swoich
obywateli.

7. Około godziny 16:00 na zalecenie IDF zamknięto przejście
Kerem Shalom (na południu)
i ewakuowano pracowników
z powodu walk po stronie egipskiej.

(Foto: Zamknięte przejście Kerem Shalom)
8. W Egipcie podano, że w operacji lądowej
wojska egipskiego w okręgu Rafiyah, Sheikh Zuweid i El Arish zginęło 13 osób.
Módlmy się o bezpieczeństwo w tym regionie, również dla Egipcjan, którzy walczą
z ISIS. ISIS zagraża nie tylko Egipcjanom, ale
i Izraelowi - zarówno bezpośrednio, jak
i poprzez działania takie jak przemyt broni
dla Strefy Gazy (płaci im za to Hamas pieniędzmi z USA i UE). Prowadzi to do kolejnych ataków na Izrael. Im mniej jest broni i rakiet
w Strefie Gazy, tym bezpieczniej w regionie.
9. Pierwszy z zakupionych przez Izrael najnowocześniejszych samolotów niewidzialnych dla radarów F-35 jest już wyprodukowany i lata w barwach izraelskich nad
Texasem (USA). Już wkrótce będzie bronił
izraelskiego nieba!
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