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Witam serdecznie po przerwie.

1. Tuż przed weekendem wróciłem z Izraela
i chciałem przy okazji podzielić się z nami
kilkoma zdjęciami z Izraela.
Miałem wspaniałą okazję spotkać się z Ja-
kubem, pastorem/rabinem jednej z najwięk-
szych społeczności mesjańskich w Izraelu.
Jak pamiętamy, modliliśmy się o Jego zdro-
wie. Ponieważ leżał w ciężkim stanie w szpi-
talu. Obecnie jest już zdrowy i bardzo ucie-
szyły go wiadomości o naszych modlitwach.
Chwała naszemu wspólnemu, wspaniałemu
Bogu Izraela!
Bóg ogromnie nas wszystkich kocha i ma
jeszcze przed nami do wykonania wielki plan
zbawienia w Izraelu i narodach, ale przede
wszystkim chce nas łączyć w Mesjaszu!

Wspólne rozmowy z żołnierzami.

Załączam również zdjęcia z mojego pobytu
w armii izraelskiej.

Wyjazd pod samą granicę z Libanem i wspól-
ne świętowanie nadchodzącego Szabatu
1km od granicy, za którą rozmieszczone są
oddziały terrorystycznego Hezbollahu.

2. Mamy za co dziękować Bogu jeśli chodzi
o nasz kraj.
Na zdjęciu poniżej opublikowana niedawno
mapa odnotowanych w ciągu ostatnich kil-

ku lat zamachów terrorystycznych w Europie
i basenie Morza Śródziemnego. Jeśli się do-
brze przyjrzymy, to zobaczymy, że nasz kraj
nie został dotknięty ani jednym takim zama-
chem, czego nie da się powiedzieć o większo-
ści Europy i krajów widniejących na mapie.



Przy okazji będę się dzielił również swoimi
uwagami, ponieważ z perspektywy przeby-
wania w Izraelu wiele rzeczy wygląda inaczej
niż wtedy, gdy jesteśmy u siebie.
3. Jednym z najbardziej „rozdmuchanych
medialnie” wydarzeń w Izraelu jest ostatni
zamach dwóch terrorystów w Hebronie. My-
ślę, że ważne jest, by naświetlić trochę wspo-
mnianą sytuację, ponieważ światowe media,
które nie robią praktycznie nic, by prowadzić
do potępienia terroryzmu, szukają wciąż
możliwości potępiania Izraela, co w konse-
kwencji stanowi zachętę do dalszych dzia-
łań terrorystów!
Jak z pewnością wiemy, ataki nie ustają.
Skoncentrowane są obecnie głównie na
żołnierzach izraelskich. Do takiego ataku do-
szło ostatnio w Hebronie, gdzie dwóch
Palestyńczyków zaatakowało nożami izrael-
skiego żołnierza (foto poniżej). W trakcie ata-

ku zostali zastrzeleni przez innych żołnierzy
ratujących kolegę. W chwilę później okazało
się jednak, że jeden z terrorystów, podejrza-
nie ubrany w grubą kurtkę przy blisko 30
stopniowym upale, zaczął się poruszać i się-
gać ręką w okolice kurtki (podobne sytuacje
zdarzały się w przeszłości, kiedy terroryści
mieli na sobie pas samobójczy z materiałem
wybuchowym i przyciskiem detonacyjnym, by
po zamachu dokonać eksplozji zabijającej
zebranych wokół ludzi). Wówczas w ułamku
sekundy żołnierz, który to zauważył, oddał
strzał zabijając terrorystę.

Kodeks moralny IDF mówi m.in. o ratowaniu
życia ludzi w nagłym zagrożeniu.
Według ludzi znajdujących się w pobliżu,
żołnierz wykonał zadanie ratowania znajdu-
jących się w pobliżu ludzi i ekipy ratunko-
wej, która również została poinformowana
o zakazie zbliżania się do tego terrorysty ze
względu na podejrzanie wyglądającą kurtkę
i możliwe zagrożenie eksplozją.
Cała akcja została sfilmowana przez człon-
ków organizacji propalestyńskiej zajmującej
się walką z IDF. Nagranie natychmiast prze-
kazano do mediów i stało się ono narzę-
dziem oskarżenia żołnierza o bezpodstaw-
ne zabicie terrorysty.
Pod wpływem mediów premier Netanjahu
postanowił aresztować wspomnianego żoł-
nierza. W kraju mają obecnie miejsce liczne
protesty przeciw krokom premiera. Natomiast
Autonomia już wystosowała list do ONZ
oskarżający Izrael o terroryzm.
W całej tej sytuacji przeciwnikowi tak na-
prawdę zależy na poróżnieniu ludzi w naro-
dzie, którego premier sam służył kiedyś
w jednostkach specjalnych i zdaje sobie
sprawę z takich zagrożeń, jednak chce rów-
nież uniknąć kolejnych ataków na gospodar-
kę Izraela ze strony UE i ONZ. Potrzebna jest
modlitwa o całą tę sytuację i mądrość dla
ludzi, rządu i premiera.

(Foto: Zastrzelony terrorysta z dziwnie grubą kurtką,
w której mógł być umieszczony ładunek wybuchowy)



4. Po zamachu w Brukseli. Oczywiście zaraz
znaleźli się Palestyńczycy, którzy o zamach
(mimo przyznania się do niego ISIS) oskar-
żyli Izrael. Oskarżanie o wszystko Izraela sta-
ło się już palestyńską tradycją. Wolą to od
zrobienia czegokolwiek, by współistnieć i żyć
w pokoju, zaczynając od zaprzestania na-
uczania swoich dzieci nienawiści.

(Foto: Rodzina zastrzelonego terrorysty, wyrażająca
radość z jego "bohaterskiego" czynu)

(Foto: Aresztowany żołnierz, Orel, który chcąc ocalić
obecnych przed ewentualną eksplozją strzelił
do sięgającego w kierunku kurtki terrorysty,

który chwilę wcześniej ciężko ranił jego kolegę)

Módlmy się o Izrael wobec tych wszelkich
nacisków i oskarżeń.
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