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1. Na przejściu Beit Anoun koło Hebronu
żołnierze z Givati Brigade udaremnili kolejny
atak nożowniczy. Terroryście odebrano ukryty nóż i aresztowano go. Dzięki Bogu, nikt
nie ucierpiał!

wiedzialnych za planowanie m.in. zamachów
samobójczych. Polecenia otrzymywali od Jawada Nasrallaha – syna szejka Nasrallaha
z Bejrutu.

Dzięki Bogu, kolejni terroryści zostali aresztowani zanim dokonali pierwszego zamachu
i zdążyli przygotować innych!

Foto: Cała aresztowana pięcioosobowa komórka
rekrutująca terrorystów

Foto: Żołnierze z jednostek Givati
w charakterystycznych fioletowych
beretach. Są oni wyspecjalizowani do
walk na terenach pustynnych

2. Jeden z żołnierzy biorących udział w nocnej operacji aresztowania terrorystów w Tulkarma w Samarii został ranny, kiedy terroryści otworzyli do nich ogień. Żołnierze
otworzyli ogień w stronę terrorystów, a terroryści zbiegli. Wszczęto poszukiwania.

3. Izraelskie tajne służby, Szin-Bet, zlikwidowały komórkę terrorystyczną w Tulkarem
w „Autonomii Palestyńskiej”. Komórka ta
była zwerbowana (przez internet) i finansowana przez libański Hezbollah w celu rekrutacji ludzi na terenach Judei i Samarii. Miała
ona na celu finansowanie i przygotowywanie do aktów terroru przeciwko żołnierzom
IDF i ataków samobójczych. Pięciu terrorystów wchodzących w jej skład było odpo-

Foto: Szejk Nasrallah z synem Jawadem

2. Kobieta w ciąży (Michal) z Tekoa, która
została ostatnio ugodzona nożem i była
w ciężkim stanie, czuje się już dużo lepiej.
Wdzięczny za modlitwy mąż (prośba o modlitwy była ogłoszona na portalach), pokazał jej dzisiejsze zdjęcie. Dzięki Bogu za uratowanie jej i dziecka „w drodze”.

Szalom

– Polska – Izrael – Służby –
– Konferencje – Spotkania –
Wspólnota „Drzewo Oliwne”
– Spotkanie Weekendowe dot. Izraela
Olesin k/ Warszawy, 22–24 stycznia 2016,

czas naszych konferencji. Modlimy się
o Bożą pomoc w przygotowaniach do spotkania, by Pan zgromadził uczestników i dał
światło usługującym.
Rozpoczęcie:
piątek 22 stycznia o godz. 16.00 (pierwszy
posiłek: kolacja Szabatowa)

„Proście o pokój dla Jerozolimy!” (Ps. 122:6) Zakończenie:
niedziela 24 stycznia po obiedzie
Drodzy Przyjaciele w Panu! Zapraszamy na
pierwsze w 2016 roku kwartalne spotkanie Koszt uczestnictwa:
Wspólnoty „Drzewo Oliwne”, poświęcone 160,- zł za całość (w tym: 2 noclegi, wyżystudiowaniu Słowa Bożego, dzieleniu się wienie i opłata konferencyjna). Opłata bęświadectwami oraz modlitwie. Odbędzie się dzie pobierana na miejscu.
ono w dniach 22–24 stycznia w Olesinie pod
Warszawą. Wykładami Słowa Bożego i świa- Uwaga: Osoby, które chciałyby uczestniczyć
dectwami będą dzielić się osoby zaangażo- w sesjach, bez zakwaterowania i posiłków
wane w służbę na rzecz narodu Bożego wy- (lub korzystające tylko z posiłków) – rówbrania. W programie przewidujemy też nież prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się.
W sprawie dalszych informacji oraz zgłaszakonkurs wiedzy o Izraelu.
nia się – prosimy pisać na nasz adres e-mail.
Cieszymy się zwłaszcza na przyjazd z Izraela
e-mail: kontakt@drzewooliwne.pl
naszej siostry w Mesjaszu, Yael, która w ciągu minionych 27 lat wielokrotnie odwiedzaTel.: 506 198 073
ła Polskę i dzieliła się świadectwami pod-

