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1. Wciąż nie ustają ataki z wielu
stron na premiera Netanjahu. Jest to
szczególna stała potrzeba modlitwy.
Być może pamiętamy, że już Derek
Prince, mąż Boży o wielkim
autorytecie, w swoich wykładach dot.
Izraela, wśród kilku podstawowych
tematów do modlitwy wymieniał, by
modlić się o wzbudzenie rządzącego
w Izraelu, który będzie łączył ludzi.

I właśnie Netanjahu, mimo
ogromnych nacisków z wielu stron,
stara się być premierem wszystkich
Izraelczyków, a jednocześnie mocno
podkreśla biblijne fundamenty kraju i
uczestniczy również w
cotygodniowym studium Biblii, które
odbywa się w jego własnym domu.
Społeczności mesjańskie w Izraelu
również się o niego modlą. Mimo
nacisków z wielu stron, w tym ze
strony ortodoksyjnych Żydów,

Jest to szczególny czas zarówno dla
mesjańskich Żydów jak i dla
chrześcijan, którzy mogą się obecnie
cieszyć chyba największą wolnością.
Módlmy się o Boże błogosławieństwo,
mądrość w decyzjach w tym trudnym
czasie i jedność w kraju oraz Boże
działanie i nawiedzenie, a także o
wszystko to, w czym nas Duch Św.
Prowadzi.
2. Już niedługo zostanie otwarta nowa
linia kolejowa z Hajfy do Bet Szean
biegnąca przez malownicze tereny
Galilei. Dotychczasowa linia kolejowa
na tym obszarze prowadziła jedynie
wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego.
Natomiast ta linia kolejowa, która
powstaje na miejscu historycznej linii
kolejowej z Hajfy do Damaszku przez
Bet Szean, stanowi ciekawą
alternatywę dla turystyki w tym
regionie.

(Foto: Orientacyjna trasa kolei z Hajfy do Bet Szean –
kolor niebieski, trasa dotychczasowa – kolor czerwony)

3. Dzisiaj w nocy w okręgu Samarii
siły IDF i Szin Bet znalazły kilka
tokarek i sprzęt do wytwarzania
broni. Aresztowano mieszkańca
Szechemu, który jest członkiem
„Palestyńskich Sił Bezpieczeństwa”.

4. Podczas kontroli na posterunku
przy żydowskim osiedlu Tapuach
(Samaria), zatrzymano arabskiego
kierowcę, który przewoził 6 bomb
domowej roboty!
Dzięki Bogu za wszystkie
udaremniane ataki!

5. Ministerstwo obrony poinformowało
dzisiaj o ukończeniu prac nad nowym
transporterem opancerzonym, który
otrzymał roboczą nazwę „Eitan”. Jest
to pierwszy kołowy transporter
opancerzony w Siłach Obronnych
Izraela. Zastosowane technologie
sprawiają, że jest to jeden z najbardziej
zaawansowanych pojazdów bojowych
na świecie. Pojazd waży 35 ton i
osiąga prędkość 90 km/h. Na pokładzie
przewozi 12 żołnierzy. Wykorzystano w
nim całe doświadczenie zdobyte
podczas II wojny libańskiej i operacji
Obronny Brzeg w Strefie Gazy.
Wyposażono go w aktywny system
obrony przed przeciwpancernymi
pociskami rakietowymi. Zastąpi on
wysłużone transportery M113. Obecnie
transporter przechodzi serie
różnorodnych testów. Koszt jednego
transportera wynosi około 3 mln USD.
Szacuje się, że pierwsze pojazdy będą
eksploatowane wraz z transporterami
Namer przez Brygadę Golani na
północy Izraela.

*Transportery M113 nie były w stanie
ochronić przewożonych żołnierzy przed
rakietami przeciwczołgowymi, wskutek
czego w czasie wojen ginęli w nich
żołnierze IDF. Systemy zastosowane w
tym pojeździe są bardzo drogie, lecz
chronią ludzkie życia w momencie
trafienia.

6. Przedstawiciele polskiej
społeczności żydowskiej spotkali się
wczoraj w Krakowie z papieżem
Franciszkiem. Wśród gości był
naczelny rabin Polski Michael
Schudrich, dyrektor ŻIH-u Piotr
Wiślicki, przedstawiciele polskich
gmin żydowskich oraz ocaleni z
Holokaustu. Dyrektor Centrum
Społeczności Żydowskiej (JCC) w
Krakowie, Jonathan Ornstein,
wręczył papieżowi honorową kartę
członkowską JCC z numerem V007
(V dla VIP-ów i numer 007). Ornstein
zażartował, że numer 007 nawiązuje
do agenta Jamesa Bonda. Dodał
też, że papież posiada „licencję na
zabijanie nietolerancji”. Krakowskie
JCC posiada 600 członków.
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