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1. Kolejne spory zażegnane w
koalicji rządowej.

zburzony. Dwaj inni poszli w kierunku
promenady. Po zamachu ukryli noże i
siekierę.

*Na tym przykładzie widać, że mimo
wydawałoby się drastycznego burzenia
domów terrorystów, takie działania dają
do myślenia niedoszłym terrorystom,
ratując życie im oraz ich niedoszłym
ofiarom.
3. Rząd zatwierdził dzisiaj jednogłośnie
nominację Liebermana na ministra
obrony. Jest to szczególnie ważna
nominacja, której obawiają się
środowiska lewicowe.

(Foto: Po sporze N. Benneta i B. Netanjahu, oraz
powitanie z A. Libermanem.
Aż miło patrzeć po tych wszystkich walkach)

*Jest to również owoc modlitw wielu
ludzi, w tym chrześcijan w naszym
kraju. Chwała Panu!
2. Aresztowano właśnie trzech
Arabów w wieku 16-17 lat. Są to
mieszkańcy Jabel Mukaber
(Wschodnia Jerozolima), którzy 10
maja napadli i zranili dwie 80-letnie
kobiety podczas ich rannego
spaceru koło promenady Armon
Hanatziv. Przyznali się, że mieli
zamiar zabić Żydów. Z przesłuchania
wynika też, że spotkali się rano w
sklepie spożywczym w Jabel
Mukaber i mieli przy sobie noże i
siekierę. Jeden z nich zmienił zdanie
z obawy, że dom jego rodziny będzie

(Foto: Liberman składa przysięgę)

Liberman jest nazywany przez
liberalne, zachodnie media „Izraelskim
Jastrzębiem”.

iJego wielkiej miłości, jaką ma
również do nas. Twierdząc, że Bóg
odrzucił Izrael, sami zaprzeczamy
wierności i miłości Boga.

Pierwszym sprawdzianem dla
Libermana i całej nowej koalicji
może okazać się startujący za ok.
dwa tygodnie Ramadan, w czasie
którego zazwyczaj nasilają się
rozruchy i ataki. W związku z
przyłączeniem partii „Nasz Dom
Izrael” do koalicji rządowej, UE i
ONZ naciskają na zaostrzenie tonu
przeciwko Izraelowi w raporcie
Kwartetu, który ma być wkrótce
opublikowany. Kwartet: USA, UE,
Rosja i ONZ znajdują się w
końcowym etapie formułowania
raportu w sprawie stagnacji
politycznej między Izraelem a
„Palestyńczykami” i sytuacji w Judei i
Samarii.

*Bardzo interesujące jest określenie
„Kwartetu” w kontekście proroctwa,
że cały świat stanie przeciwko
Izraelowi, ponieważ wspomniany
kwartet reprezentuje właśnie cały
świat.

*Być może za naszego życia będą
wydarzały się rzeczy zapowiadane
w proroctwach biblijnych. Już
teraz zdecydujmy się, po której
stronie staniemy, czy po stronie
„Świata” czy z Bożym ludem
umiłowanym przez Ojca –
Izraelem mimo ich wszelkich
upadków i win. Izrael jest też dla
nas świadectwem wierności Boga

4. Zamach na żołnierza w Tel Awiwie.
19-letni żolnierz został dzisiaj
wieczorem ranny od dźgnięcia nożem.
Przewieziono go do szpitala w stanie
określanym jako lekki do średniego.
Podejrzany o ten czyn 17-letni
mieszkaniec Judei i Samarii został
postrzelony przez policjantów i
zatrzymany.

5. Zidentyfikowano palestyńskich
Arabów jako sprawców pięciu z
ostatnich podpaleń na terenach
Samarii.

6. Dzisiaj w CNN podano, że
eksperci z 40 krajów, oceniając
lotniska na całym świecie, ocenili
międzynarodowe lotnisko im. Ben
Guriona w Tel Awiwie jako:
„Najbezpieczniejsze lotnisko na
świecie”!

*Zachęcamy do podróży!

Wg źródeł medialnych, Donald Trump
(obecnie jeden z najważniejszych
kandydatów na prezydenta USA) może
mianować Newta Gingricha na
kandydata na wiceprezydenta z
ramienia Republikanów. Gingrich,
dawny speaker Izby Reprezentantów
Kongresu USA, jest ciekawym i
doświadczonym politykiem – kilka
miesięcy temu oświadczył wprost, że
„Palestyńczycy są narodem sztucznie
wymyślonym” (co jest zgodne z
prawdą).

*Prośmy o Boże działanie w USA, o
wypełnianie się Bożej woli, szczególnie
podczas tych zbliżających się wyborów
prezydenckich.

USA.
Zbliżają się wybory w USA. Nowy
prezydent może mieć ogromny
wpływ na to, co się będzie działo w
Izraelu, głównie ze względu na
bardzo silne powiązania
gospodarczo-militarne między tym
krajami.
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