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1. W wyniku obrzucenia kamieniami autobu-
su w okręgu Bibjamin (Samaria) lekko ranny
został kierowca autobusu.

 2. Żołnierz Magabu został dzisiaj lekko ran-
ny od rzuconej w kierunku jednostki sił bez-
pieczeństwa butelki zapalającej w jerozolim-
skiej dzielnicy Issawiye (Wsch. Jerozolima).

3. IDF rozstawiły baterie artylerii koło grani-
cy z Gazą. • Ma to związek z ostatnimi pró-
bami umieszczania ładunków wybuchowych
wzdłuż granicy, aby atakować patrole gra-
niczne, a jednocześnie umożliwić wydosta-
nie się terrorystów Hamasu do pobliskich
kibuców i wiosek żydowskich.

4. Wieczorem koło Ariel (Samaria) Arabowie
atakowali kamieniami przejeżdżające samo-
chody. Nikt nie został ranny. Jeden samo-
chód został zniszczony.

5. Podczas przeczesywania wioski Tubas
koło Szechemu siły bezpieczeństwa złapały
dwóch podejrzanych Arabów, przy których
znaleziono broń i amunicję.

6. Połączone siły IDF, lotnictwa, wojsk lądo-
wych i marynarki wojennej zakończyły wła-

śnie dwutygodniowe ćwiczenia symulujące
walki na syryjsko-libańskiej granicy.

7. Ruszyła budowa ogrodzenia (z gęsto za-
instalowaną elektroniką) na granicy z Jorda-
nią. Zaczęto od 30-kilometrowego odcinka
prowadzącego od Ejlatu. Jest to związane z
narastającym zagrożeniem za wschodnią
granicą.

8. Minister spraw wewnętrznych, Arie Deri,
anulował dzisiaj prawo rezydencji czterem
terrorystom, którzy zamieszani byli w zama-
chy kamieniami i morderstwo czterech Izra-
elczyków.

Foto: Minister spraw wewnętrznych, Arie Deri



8. Zarząd miasta Jerozolimy zawiadomił wła-
ścicieli prywatnych supermarketów, które
były otwarte również w szabat, że od kwiet-
nia mają zakaz otwierania w tym dniu skle-
pów.

Foto: Wspomniane zabójstwo czterech Izraelczyków

9. Największa słoweńska sieć supermarke-
tów, Mercator, pod wpływem nacisku ze stro-
ny organizacji BDS usunęła ze swoich półek

produkty izraelskie. Po rozmowie przedsta-
wicieli izraelskiego MSZ z ambasadą Słowe-
nii w Izraelu, Mercator przywrócił do swoich
sklepów izraelskie produkty i zamówił dużą
ilość owoców z Izraela. Ambasada Słowenii
wydała oświadczenie: „Nie ma bojkotu izra-
elskich produktów przez Słowenię”. Dzięki
Bogu za Jego zwycięstwo!

10. Mąż zamordowanej Dafny z Otniel po-
wiedział: „Nie czujemy złości, nie przeklina-
my Arabów”. Mimo strasznego cierpienia
i bólu osieroconej rodziny potrafił się zdo-
być na takie słowa przebaczenia. Błogosław-
my tę rodzinę, by mogła doświadczać szcze-
gólnego Bożego działania i dotyku i jeszcze
mocniej poznać Tego, który ich kocha i umarł
za nich.

Nadzieją na pokój w Izraelu jest wspaniały,
pełen miłości Bóg Izraela, a nie nienawiść.
Módlmy się również, by Arabowie mogli go
poznać i doświadczać Jego miłości, której nie
znają.

11. Nareszcie jakieś ciekawe wieści z USA.
John Kerry, specjalny wysłannik prezydenta
USA na Bliskim Wschodzie, odniósł się do
przekazania Iranowi 100 mld USD i zniesie-
nia wszelkich sankcji w następujących sło-
wach: „Część tych pieniędzy trafi w ręce ter-
rorystów. Miejmy jednak nadzieję, że siły
bezpieczeństwa Izraela i jego sprzymierzeń-
cy będą w stanie zatrzymać wszelkie plany
terrorystów”.

• Wiadomość ta sama w sobie nie jest po-
myślna. Dobrze jednak słyszeć, że w końcu
John Kerry, który odrzucał takie właśnie po-
glądy premiera Izraela, zaczyna widzieć sy-
tuację w realnych barwach. Iran, pomimo
wcześniej nałożonych na niego sankcji, upar-
cie finansował działania terrorystów na ca-



łym świecie i budował fabryki broni poza
swoim krajem (np. w Sudanie). Ta właśnie
broń i rakiety trafiły do Strefy Gazy, skąd były
wystrzeliwane na Izrael. Obecnie uzbraja
Hezbollah w Iranie.

Módlmy się, by głos rozsądku był usłysza-
ny na świecie oraz aby zostały zniszczone
wszelkie plany wroga na Bliskim Wschodzie,
jak i u nas w Europie (niedawno dzięki in-
formacji od izraelskich służb „Mossad” ura-
towano cały stadion ludzi na meczu w Ha-
nowerze w Niemczech, gdzie terroryści
podłożyli bomby). Izrael jest błogosławień-
stwem dla świata w wielu dziedzinach. Nie-
stety często nie zdajemy sobie nawet z tego
sprawy.

12. W ramach bojkotu Izraela 71 brytyjskich
lekarzy zgłosiło wniosek o wykluczenie Izra-
ela z Międzynarodowego Stowarzyszenia
Medycznego! Izrael zawsze jako pierwszy
wysyła ekipy ratunkowe po największych
kataklizmach w każdy rejon świata!

Foto: Pomoc humanitarna Izraela na świecie
w 2015 roku

13. Minister sprawiedliwości Izraela, Ayelet
Shaked, wzywa do pomocy w utworzeniu nie-
podległego państwa kurdyjskiego.

• W Biblii znajduje się ciekawe proroctwo
z czasów ostatecznych związane z unią mię-
dzy Izraelem, Egiptem i Asyrią (tereny pań-
stwa kurdyjskiego mogłyby obejmować daw-
ne imperium asyryjskie). Czyżby utworzenie
takiego państwa mogło być znakiem wypeł-
nienia się kolejnego proroctwa z czasów
ostatecznych? (Iz. 19,22-25)

14. W wieku 96 lat zmarł George Weidenfeld.
Był to Żyd, który został ocalony przez chrze-
ścijan w czasie Holokaustu. Nigdy nie zapo-
mniał, co chrześcijanie dla niego zrobili.

Foto: George Weidenfeld



W zeszłym roku zapłacił duże sumy pienię-
dzy, by zorganizować ratunek dla 1000
chrześcijan z rąk ISIS. Pamiętajmy o nim, kie-
dy słyszymy wciąż powtarzające się głosy:
„Co Żydzi robią dla nas?”. Jest jeszcze co naj-
mniej jeden Żyd, który wiele dla nas zrobił.
Nazywa się Jeszua z Nazaretu. On ukochał
swój naród i nas – „drugą owczarnię” (Jn.
10,16) i nigdy nie odrzucił ani jednych ani
drugich.

15. Wg ogłoszonego dzisiaj przez kanał 10
izraelskiej TV sondażu, jeśli wybory odbyły-
by się dzisiaj, wyniki byłyby następujące:
Kto najbardziej nadaje się na premiera pań-
stwa?
– Netanyahu – 35%,
– Bennett – 11%,
– Lieberman – 11%,
– Ashkenazy – 9%,
– Herzog – 9%,
– nikt z nich – 19%.

16. Izrael – SzwecjaIzrael – SzwecjaIzrael – SzwecjaIzrael – SzwecjaIzrael – Szwecja. Na szczycie w Davos,
premier Netanyahu wypowiadając się w
związku z oskarżeniami minister Wallstrom,
zasugerował, by raczej zajęła się poważną
sytuacją w jej własnym kraju. W związku z
jej oskarżeniami o "bezpodstawne zabijanie
Palestyńczyków", sprawą w końcu zajął się
również zespół przy premierze Szwecji, któ-
ry chce przedyskutować z panią Wallstrom
zasadność jej oskarżeń.

• Problemem w przypadku tego typu zacho-
wań i nieodpowiedzialnych wypowiedzi głów
państw i ministerstw na świecie jest to, że
akurat w czasie terroryzmu w Izraelu, są one

traktowane przez terrorystów jako zachęta
do dalszych tego typu działań, bo i tak oskar-
ża się o nie poszkodowanych, a nie samych
terrorystów.

Chciałbym również zaznaczyć, że niedawne
wręczenie orderu ministrowi informacji Au-
tonomii Palestyńskiej przez przedstawicieli
naszego rządu byłoby nawet całkiem miłe,
ale w innym okresie niż obecny czas ataków
terrorystycznych na cywilną ludność i siły ją
ochraniające. Osobiście szanuję i modlę się
o nasz rząd jakikolwiek by nie był, bez wzglę-
du na opcje polityczne i zależy mi, jak, mam
nadzieję, i nam wszystkim, na dobru nasze-
go kraju, w którym Bóg nas postawił i po-
wołał. Jednak nasz drogi rząd powinien obec-
nie naprawdę rozsądnie i odpowiedzialnie
podchodzić do spraw publicznego nagradza-
nia ministra w rządzie, który oficjalnie nie
stara się nawet, by powstrzymywać nieusta-
jące już od czterech miesięcy ataki terrory-
styczne (a ma takie możliwości), w których
giną również ich ludzie. Wręcz przeciwnie,
a nagradza nawet rodziny aresztowanych
i poległych terrorystów. Mam nadzieję, że ro-
zumiemy, co mam na myśli. Naszym zada-
niem jest "wołać o pokój - szalom" w Jero-
zolimie i Izraelu dla wszystkich, również
Arabów, Druzów, ale ważne są w tym przede
wszystkim nasze praktyczne działania, to, co
robimy i co jest widziane. Módlmy się o mą-
drość i wrażliwość dla naszego rządu, mini-
strów i doradców, aby ich działania były bło-
gosławieństwem na Bliskim Wschodzie
i w Izraelu, a my byśmy otrzymywali błogo-
sławieństwo dla naszego kraju od samego
Boga Izraela zgodnie z Jego obietnicą.
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Wycieczka do Izraela pod namiotami
– biwak w terenie

6-13.04.2016

W związku z tym, że mamy kilka wolnych miejsc na wycieczkę biwakową pod namiotami
do Izraela, zapraszamy chętnych, zdecydowanych i nie obawiających się niedogodności
związanych z biwakiem wśród pięknej przyrody Izraela. Wycieczka będzie miała charakter
„biblijno-duchowy”. W jej trakcie będziemy się starali zgłębiać Boże Słowo i dzielić prze-
życiami, przy okazji poznając okolice opisywane w Biblii.

Zostały już tylko 3 miejsca, więc trzy pierwsze zdecydowane osoby zostaną zakwalifiko-
wane.

Kolejnym etapem będzie pilne zakupienie biletu lotniczego.

Wylot będzie miał miejsce z lotniska Katowice-Pyrzowice 6.04.2016 r. w środę,
powrót 13.04.2016 r.

Na miejscu przemieszczać się będziemy wynajętymi samochodami. Noclegi we własnych
namiotach.

W planie Galilea, Morze Martwe i pustynia Negew.

Wszelkie pytania:

e-mail: jerryaet@gmail.com


