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1. Chwała naszemu wspólnemu
Bogu! Dzisiaj spokojnie.
Coraz bardziej widać efekty naszych
modlitw! To, co wróg chciał
osiągnąć, czyli zastraszyć Żydów w
ich własnym kraju, pomimo wielu
prób i ataków nie daje mu
oczekiwanego rezultatu. Sytuacje te
tylko jeszcze bardziej jednoczą
ludzi, bo wiedzą, że są sobie
nawzajem potrzebni. Niech
błogosławienie Izraela będzie
również naszym
błogosławieństwem.

(Foto: Wczorajsze uroczystości ponownego
otwarcia oraz ostatnie podpalenie)
(Foto: Dzisiaj przed „Ścianą Płaczu” (hebr. Kotel)
zebrało się mnóstwo kobiet z flagami, które
śpiewały: „AM HANETZACH LO MEFACHED –
Wieczny naród, nie wystraszymy się!”
Na znak błogosławieństwa miały wyciągnięte
ręce w stronę miejsca Świątyni Boga Izraela.

2. Grób Józefa znajduje się w często
atakowanym regionie Samarii koło
Nablus. Mimo ostatnich podpaleń i
zniszczeń, został już któryś raz z
kolei ponownie odremontowany.
Podczas wczorajsze uroczystości
świętowano i ogłaszano: „Nie
poddamy się!”

3. EDUKACJA. W podręcznikach
szkolnych w Egipcie wprowadzono
zmiany. W nowych podręcznikach uczy
się dzieci o umowach pokojowych z
Izraelem. Jest to przełom, ponieważ
kraje arabskie bez względu na relację z
Izraelem, raczej unikają tego tematu,
aby w oczach innych Arabów nie
zostało to odczytane jako uznanie
istnienia Izraela.
Niech w innych krajach arabskich, a
przede wszystkim wśród
Palestyńczyków zachodzi jeszcze
więcej zmian w tym względzie.

6. Wielka Brytania ma zatwierdzić
prawo, które promuje minister Matthew
Hancock, zabraniając bojkotowania
produktów z Izraela.

4. Podczas wczorajszego spotkania
z premierem Netanjahu, kanclerz
Niemiec Angela Merkel, oznajmiła
publicznie: „Rząd federalny oraz
wszystkie partie, które tworzą
koalicję, oświadczamy bardzo
wyraźnie, że nie mogą zaistnieć
normalne, przyjacielskie relacje z
Iranem dopóki Iran nie uzna prawa
państwa Izrael do istnienia!”
Przełom w bojkocie Izraela (przez
ruch zwany „BDS”)
7. Niemcy. Niemiecki bank DAB
zamknął konto jednej z najlepszych
stron internetowych ruchu BDS w
Niemczech.
Dzięki naszemu Bogu! Coś się ruszyło.

5. Francja. Zarząd miasta Paryża
zatwierdził większością głosów
uchwałę zabraniającą wszystkim
instytucjom miejskim utrzymywanie
jakichkolwiek kontaktów z
organizacjami związanymi z
bojkotem Izraela lub urządzanie
imprez promujących BDS: „Zarząd
miasta potępia bojkot Izraela,
sprzeciwia się każdej inicjatywie
odizolowania Izraela, podkreśla
swoje zobowiązanie do pokojowego
rozwiązania konfliktu izraelskopalestyńskiego i działa w celu
wzmocnienia stosunków z
izraelskimi i palestyńskimi miastami”.

8. Arabskie źródła donoszą, że w
okręgu Hebronu aresztowano
bojownika Hamasu z bronią
snajperską.
Jest to prawdopodobnie terrorysta,
który od dłuższego czasu był
poszukiwany z powodu kilkakrotnych
ataków i postrzeleń izraelskich
żołnierzy.

I zabiorę was spośród narodów, i
zgromadzę was ze wszystkich ziem; i
sprowadzę was do waszej ziemi, (…) I
dam wam serce nowe, i ducha nowego
dam do waszego wnętrza, i usunę z
waszego ciała serce kamienne, a dam
wam serce mięsiste. Ezech. 36:24,26

9. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły IDF i Magabu
aresztowały 12 poszukiwanych
Arabów, w tym podejrzanych o
działalność terrorystyczną i
naruszanie porządku publicznego.
Jeden z aresztowanych jest
członkiem Hamasu. Dzięki takim
zatrzymaniom kolejne ataki są
udaremniane.
10. Coraz więcej Żydów z Brazylii
wyjeżdża na stałe do Izraela. W
ciągu ostatniego roku padła
rekordowa liczba ok. 500 osób.
Wiadomości o liczbie brazylijskich
Żydów, którzy korzystają z
automatycznego uzyskiwania
izraelskiego obywatelstwa, pojawiły
się w czwartkowych wiadomościach
Jornal Nacional – czołowego kanału
informacyjnego na brazylijskim
kanale Globo TV. W Brazylii żyje ok.
100 000 Żydów.

*Z historii wiemy, że każda fala aliji
w historii Izraela wiązała się z
przebudzeniem, w jakimś regionie
świata – niekoniecznie w tym
samym, ponieważ Bożą wolą jest
zgromadzenie Izraela w ich ziemi.
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