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1. Koło Qalandii (Samaria) został
ostrzelany pojazd Magabu. Nie ma
rannych. Pojazd został lekko
uszkodzony. Siły Magabu i IDF
przeszukują teren.

4. Mimo wcześniejszych informacji o
wycofywaniu się, armia rosyjska
buduje bazę wojskową na
przedmieściach Tadmor (Palmyra) w
samym środku Syrii (która graniczy z
Izraelem)!

2. W nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
zatrzymały pięciu poszukiwanych
Arabów.
3. W Izraelu panuje mnóstwo
dyskusji i zamieszania w sprawie
ewentualnego przyłączenia się do
rządu tzw. „Obozu Syjonistycznego”
lub „Israel Beitenu”, co miałoby
wzmocnić rząd i politykę wewnętrzną
kraju.

*Jest to ważny temat do modlitwy,
ponieważ każdy z tych sojuszy może
oznaczać zmiany w polityce kraju, w
tym również oddanie kolejnych
terytoriów Arabom. Z powodu
ataków, a zwłaszcza nacisków ze
strony świata, wielu ludzi w Izraelu
jest gotowych zrobić dużo, by
poprawić obecną sytuację, jednak
takie decyzje nie doprowadzą do
pokoju. Módlmy się o wypełnianie
się Bożej woli w Izraelu i poparcie
dla przywódców z „Bożym sercem”.
Sami również bądźmy wsparciem
dla Izraela, gdyż takie postępowanie
jest zachętą dla nich, by mimo
nacisków podejmować słuszne,
oparte na Bożym Słowie decyzje.
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5. Najważniejsza dzisiaj wiadomość ze
świata kultury: „Palestyńczycy”
otworzyli swoje „Muzeum sztuki, historii
i kultury” w Bir Zeit (Samaria), „w
którym jest pełno pustych ścian i ani
jednego eksponatu!” Za to budynek
jest ładny, nowoczesny i kosztował
Unię Europejską 24 miliony dolarów! W
wywiadzie dla New York Timesa,
dyrektor muzeum powiedział, że
„Palestyńczycy potrzebowali takiej
pozytywnej energii, więc chociażby
dlatego warto było otworzyć ten pusty
budynek!”

6. Gazańczyk, który zbliżył się dzisiaj
rano do płotu granicznego z Izraelem,
został postrzelony w nogę przez
żołnierzy IDF po tym, jak nie
odpowiedział na wezwanie oddalenia
się od granicy.
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7. Konferencja w sprawie francuskiej
inicjatywy pokojowej w Izraelu
odbędzie się 3 czerwca. Będzie na niej
obecny również John Kerry, sekretarz
stanu USA, lecz nie zaproszono na nią
żadnych przedstawicieli Izraela.

*Jakbyśmy się czuli, gdyby
decydowano o Polsce bez nas?

8. W autobusie w Jerozolimie
schwytano 16-letniego Araba z nożem.
Podczas śledztwa przyznał, że chciał
dokonać ataku na policjantów.
9. Dzisiaj w nocy na terenach Judei i
Samarii siły bezpieczeństwa
aresztowały dwóch kolejnych
poszukiwanych Arabów.
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