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1. Dzisiaj ponownie strzelano z dzielnicy Abu
Sneina w Hebronie w kierunku idących na
modlitwy w Maarat ha-Machpela (hebr. Jaski-
nia Machpela). Nikt nie został ranny. Służby
bezpieczeństwa przypuszczają, że chodzi
o tego samego snajpera, który jest odpowie-
dzialny za kilka zamachów w ostatnich latach
i miesiącach, dokonanych z tego samego
miejsca. Specjalna jednostka IDF przeczesy-
wała dzisiaj teren w celu znalezienia tego
snajpera i zamknęła dojścia dla pieszych. Jak
dotąd poszukiwania te nie przyniosły pozy-
tywnych rezultatów.

• Módlmy się, by zostały zatrzymane te ataki
snajperskie w Hebronie, który jest najbardziej
atakowanym miejscem w trakcie tych nie-
ustających zamachów.

2. IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii
Atomowej) ogłosiła właśnie, że zgodnie z za-
pewnieniami Iranu oraz ich własnymi infor-
macjami, dotrzymał on wszystkich zobowią-
zań tzw. układu atomowego i z dniem
dzisiejszym zniesione zostają wszystkie
sankcje nałożone na Iran dot. m.in. progra-
mów atomowych.

• Dokonano tego mimo, że w ostatnim cza-
sie Iran kilkakrotnie łamał umowy traktato-
we zabraniające dokonywania prób z bronią
rakietową zdolną przenosić głowice nukle-
arne. Iran staje się coraz większym zagroże-
niem dla całego Bliskiego Wschodu, a szcze-
gólnie dla Izraela, którego całkowite
zniszczenie zapowiada od wielu lat. Teraz jed-
nak zagraża mu bronią atomową! W wyniku
zniesienia sankcji Iran otrzyma 100 mld USD!

Jednoroczny koszt prowadzenia wojny w Je-
menie, Syrii, Iraku i Libanie wyniósł ich
10 mld USD. Mają więc fundusze na prowa-
dzenie 10-letniej wojny!
Biuro premiera Netanjahu wydało następu-
jące oświadczenie: „Nawet po podpisaniu
umowy Iran nie zrezygnował z ambicji doj-
ścia do broni atomowej i kontynuuje desta-
bilizację na Bliskim Wschodzie, rozprze-
strzeniając terror na świecie z jednoczesnym
naruszeniem międzynarodowych zobowią-
zań. IAEA i mocarstwa muszą z bliska śle-
dzić działania prowadzone w obiektach nu-
klearnych Iranu i w innych miejscach, żeby
zapewnić, że Iran nie kontynuuje potajem-
nego rozwijania broni atomowej, destabili-
zowania rejonu i szerzenia terroryzmu. Izra-
el będzie dalej śledził i ostrzegał przed
wszystkimi negatywnymi działaniami Iranu i
zrobi wszystko, co jest potrzebne, żeby za-
pewnić bezpieczeństwo i obronę samego
siebie”.

• Módlmy się o Bożą ochronę i zniszczenie
planów wroga, który tak jak w całej historii
świata, zaciekle chce zniszczyć naród izraelski.
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…Niech będzie błogosławione imię Boga od
wieków na wieki, albowiem do niego należą
mądrość i moc. …On odsłania to, co głębo-
kie i ukryte; wie, co jest w ciemnościach,
u niego mieszka światłość. Dan. 2:20,22

Szalom
Jarosław Papiór



W związku z ostatnią propozycją by dodat-
kowo zamieszczać informacje związane z
Konferencjami- Służbami oraz Spotkaniami
związanymi z Izraelem, która spotkała się z
pozytywnym odzewem… będę stopniowo
zamieszczał dodatkowe takie informacje a
jednocześnie zachęcam do ich przesyłania .
, Chciałbym, by informacje te były w miarę
krótkie i treściwe, ewentualnie z linkami do
źródeł w internecie… Proszę również o wy-
rozumiałość i cierpliwość, jeśli chodzi o ich
załączanie ze względu na moją pracę i cią-
głe czasochłonne wyjazdy służbowe…
Mój email: jerryaet@gmail.com

Na początek załączam pilną bieżącą wiadomość od
Violi Szczepockiej, wkrótce inne…

Polska – Izrael
 Służby – Konferencje – Spotkania

1. Viola Szczepocka – Modlitwa o wyjazd
i wsparcie…

„Dziś (16.01.2016), wyjeżdżamy na 2 tygo-
dnie do Izraela. Jedziemy odwiedzać Polskich
Żydów, ocalałych z zagłady/ Wszyscy są
w «wieku poborowym» – jak sami mówią
o sobie. Chcemy im zanieść wiarę, nadzieję
i miłość, a z nich.... :) Prosimy o modlitwę, to
będzie bardzo ważny czas! Viola S., Dana S.”
– Viola Szczepocka

Wkrótce więcej informacji…

2. Konferencja „Izrael i narody” 2016 - Kiel-
ce 27.02.2016

Zapraszamy na jednodniową konferencję
„Izrael i narody”

Miejsce: Kielce, ul. Zagnańska 27
Mówcy: – Alina i Henryk Wiejowie, Chrześcijańska Fun-
dacja „Życie i Misja”, - Zespół Apostolski Misji „Wie-
czernik” Irena Stankiewicz, Jacek Sierka, Mirosław Wiel-
chorski, Edward Ćwierz.

„Od września 2015 roku prawie codziennie
Żydzi w Izraelu są atakowani przez terrory-
stów islamskich. W ciągu 60 dni zamordo-
wano 22 osoby, rannych było 218 osób,
ponad 100 terrorystów zastrzelono. Do tego
trzeba jeszcze dodać znaczną liczbę udarem-
nionych ataków. Pomimo tego świat mediów
milczy, albo składa odpowiedzialność za
ataki na politykę Izraela. Wyraźnie widzimy,
że na całym Bliskim Wschodzie konflikt na-
brzmiewa i w każdym momencie może prze-
rodzić się w otwartą wojnę, która może ogar-
nąć wiele innych państw. W Europie i innych
miejscach na świecie odradza się antysemi-
tyzm i wzmaga islamski terroryzm. Jednocze-
śnie obserwujemy niezwykły proces burze-



nia wielowiekowych murów wrogości między
Żydami a chrześcijanami. Kościoły porzucają
uprzedzenia i antysemicką postawę na rzecz
modlitwy i stawania za Izraelem. Powstaje
pytanie: "Dokąd zmierza historia ludzkości?"
Jakie to ma znaczenie dla nas w Polsce i dla
przyszłości Izraela? Faktem jest, że Kościół
może rozpoznawać czas, w jakim żyjemy -
powinien mieć Bożą perspektywę i być zna-
czącym głosem, który poprowadzi wielu na
drogę życia.
Daniel mówi o tym w 12. rozdziale, 3. wer-
secie:

«Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na
sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu
wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na
wieki wieczne».

Na tej konferencji będziemy chcieli wspólnie
dzielić się tym, co Pan mówi do nas na te-
mat obecnej sytuacji Izraela oraz jak mamy
patrzeć na to, co się dzieje na Bliskim Wscho-
dzie, w Europie i na świecie. Pragniemy
wspólnie rozpoznawać, jaka jest nasza rola
w partnerstwie z Bogiem i w Jego planach dla
Izraela i narodów, abyśmy mogli skutecznie
modlić się i działać”.

Link: http://www.wieczernik.pl/konferencja-
izrael-i-narody-2016


