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Rośnie napięcie na granicy ze
Strefą Gazy. Dron odpalił rakietę w
bojówkarzy podkładających ładunki
wybuchowe koło trasy patrolowej
IDF w północnej części tego obszaru
(Bet Lachija). Jeden dżihadysta
Hamasu został zabity, a trzech
rannych. Mnożą się informacje, że
terroryści z Hamasu wydrążyli nową
sieć tuneli podziemnych
prowadzących na stronę izraelską, a
nocami ćwiczą się w obsłudze rakiet,
odpalając je na razie w stronę
morza.
Módlmy się, by tak jak poprzednio,
poprzez powódź w Strefie Gazy Bóg
zatrzymał budowę i zagrożenie ze
strony tuneli terrorystycznych,
mających służyć do ataków
terrorystów.

(Foto: Zaalarmowane jednostki przy
granicy ze Strefą Gazy)

W nocnej akcji izraelskie siły
bezpieczeństwa aresztowały w Judei
i Samarii pięciu poszukiwanych
Arabów.
Podczas przeszukiwań
prowadzonych przez policję i Magab
w wiosce Jaser al Zarka w domu 24letniego mieszkańca tej wioski
znaleziono nielegalną broń i
amunicję. Mężczyzna został
aresztowany i przekazany na
przesłuchanie.

(Foto: Broń skonfiskowana Palestyńczykowi)

Dzisiaj wieczorem w arabskiej dzielnicy
Issawiye w Jerozolimie żołnierz
Magabu został lekko ranny od rzuconej
w jednostkę IDF butelki zapalającej.
Szin Bet (tajna policja) ujawniła, że
kilka dni temu odkryła i zlikwidowała
tajną komórkę Hamasu w Hebronie,
która planowała ataki na samochody
jadące autostradą nr 35.
Dzięki Bogu za to, że kolejne ataki
zostały udaremnione!

(Foto: Zatrzymani terroryści i ich broń)

Z końcem kwietnia w USA przestaje
działać arabska stacja TV AlJazeera, która siała nienawiść i
propagowała dżihad!

Libański Hezbollah ujawnił, że
otrzymał od Rosji dostawy
zaawansowanej technologicznie
broni, w tym kierowanych laserowo
rakiet przeciwpancernych. Wg
ostatnich oszacowań z listopada
2015 r., Hezbollah zgromadził w
południowym Libanie około 150 tys.
rakiet, których celem jest Izrael…
*Jeśli działania te są prawdą, rzuca
to niedobry cień na działania Rosji w
relacjach z Izraelem.
Pojawiają się kolejne niepokojące
wieści dot. kościołów
przyłączających się do bojkotu
Izraela zarówno współczesnego, jak
i biblijnego. Po decyzji kościoła
prezbiteriańskiego w USA, który
zagłosował, by usuwać słowo
„Izrael” z wszelkich modlitewników
oraz śpiewanych pieśni (czerwiec
2014), obecnie Zjednoczony Kościół
Metodystyczny postanowił
przyłączyć się do ruchu BDS,
którego celem jest bojkotowanie
Izraela w różnych dziedzinach życia
oraz izolowanie go w społeczności
międzynarodowej.

*Pamiętajmy, że Słowo: „…będę
błoNatomiast parlament brytyjski
rozpoczął proces, który ma na celu
zmianę hymnu państwowego Wielkiej
Brytanii na poemat Williama Blake’a
napisany w 1804 roku, a który znany
jest obecnie jako „Jerusalem”.
Po serii różnego rodzaju
nieracjonalnych oskarżeń wobec
Izraela ze strony minister spraw
zagranicznych Szwecji, M. Wallstrom,
rząd izraelski oświadczył, że w
przyszłości Szwecja nie będzie już
odgrywała żadnej roli w sprawach
negocjacji i konfliktu izraelskopalestyńskiego!
Coraz częściej na arenie świata
widzimy zaostrzający się kontrast i
rozdzielenie pomiędzy krajami i
narodami, które są za lub przeciw
Izraelowi. Módlmy się, by Polska stała
za Izraelem, będąc błogosławieństwem
i drogowskazem dla reszty Europy i
świata, sama doświadczała
błogosławieństwa, przemieniającej
mocy i uzdrowienia od samego Boga.
gosławił błogosławiących tobie, a
przeklinających cię przeklinać będę…”
nie jest przedawnione i działa.
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