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1. W odpowiedzi na wczorajsze
ostrzelanie Izraela, nad ranem IDF
zaatakowały wojskowy obiekt
Hamasu w centralnej Gazie. Dzisiaj
podano, że jedna z dwóch
wystrzelonych rakiet spadła na
tereny Izraela, druga na tereny
Gazy. Nie ma informacji o ofiarach w
Strefie Gazy. W Izraelu nikt nie
został ranny.
2. Siły bezpieczeństwa zatrzymały
dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii ośmiu poszukiwanych
Arabów.

Arabskiej Beit ur al Tahta i wdarli się do
osiedla przez płot, podłożyli dwa
ładunki wybuchowe tzw. „rurowe”,
następnie weszli do sklepu i dźgnęli te
kobiety.
Obie ranne są w szpitalu Shaarei
Tzedek w Jerozolimie. Lekarze walczą
o życie młodszej kobiety. Siły
bezpieczeństwa nakazały
mieszkańcom Beit Horon zamknąć się
w domach.
Saper policji zneutralizował oba
podłożone w Beit Horon ładunki
rurowe.

3. Kolejne gwałtowne deszcze
zniszczyły tunele terrorystyczne
budowane przez Hamas… Dzięki
Bogu za Jego ciągłą ochronę dla
pobliskich mieszkańców!

Biuro premiera podało: „Zgodnie z
polityką uzgodnioną przez premiera i
ministra obrony Yaalona, IDF okrąża
teraz wioskę, z której wyszli terroryści,
natomiast administracja cywilna
zamrozi rodzinom terrorystów
pozwolenia na pracę w Izraelu”.
4. Na osiedlu Beit Horon w Binyamin
(Samaria) niedaleko od szosy 443
miał miejsce zamach terrorystyczny.
Dwóch terrorystów dźgnęło nożami
znajdujące się w sklepie dwie
kobiety. 23-latka jest w stanie
krytycznym, a 58-latka w stanie
ciężkim. Obaj terroryści zostali
zastrzeleni przez ochraniacza. Ze
wstępnego śledztwa wynika, że
mieszkali oni w pobliskiej wiosce

5. Dan Shapiro, amerykański
ambasador w Izraelu, przeprosił za
swoje słowa: „Nie była to sytuacja, w
której powinienem krytykować Izrael
i przepraszam rodzinę Amir, jeśli
poczuli się urażeni”.

Izrael ciągle stoi przed wzrastającymi
potrzebami mieszkaniowymi. Z jednej
strony wzrasta liczba samych
mieszkańców Izraela, a z drugiej
pojawiają się napływający Żydzi, którzy
uciekają przed zagrożeniem życia w
Europie (szczególnie we Francji).

(Foto: Obecny premier Kanady, Justin Trudeau,
na modlitwie w meczecie)

6. Rząd Kanady przekazał dzisiaj
Izraelowi ostrą wiadomość:
„Jesteśmy zaniepokojeni konfliktem
izraelsko-palestyńskim i budową
domów w osiedlach izraelskich.
Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, ale
od czasu do czasu musimy
przekazywać sobie trudne
wiadomości. Nie znaczy to, że
wycofujemy się z poparcia Izraela”.
*Od niedawna nowym premierem
Kanady jest człowiek, który podobnie
jak B. Obama bardzo mocno
sympatyzuje z ruchami islamskimi.
Przykre jest to, że nie potępia on
strasznych zamachów
terrorystycznych na niewinnych
obywateli w Izraelu, a widzi jedynie
budowy nowych domów, które i tak
są znacznie ograniczane przez
izraelski rząd.

7. Szosa 443 miedzy Modi’in a
Jerozolimą została zamknięta z
powodu śniegu.
8. U Davida Davisa, założyciela jednej
z największych społeczności
mesjańskich o nazwie „Kehilat
HaCarmel” w Izraelu w Hajfie, został
niedawno zdiagnozowany nowotwór. W
dniu 25 stycznia 2016 roku będzie on
poddany operacji usunięcia guza.
Dołączmy do jego zgromadzenia, które
w modlitwie i poście stoi za nim.

(Foto: David Davis z żoną Karen)

*Dla zachęty podam, że pastor
społeczności „Ahavat Jeszua” z
Jerozolimy, Eddie Santoro, o którego
wyzdrowienie z raka modliliśmy się
pod koniec zeszłego roku, kilka dni
temu wykonał badania
pooperacyjne, które wykazały, że nie
ma już śladów nowotworu mózgu!
Dzięki Bogu!
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Niech Ci Boży ludzie będą również w
naszych sercach i stają się nam
bliscy!
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