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Witam gorąco po przerwie. Dziękuję
naszemu wspaniałemu Bogu za
Jego wierność i wielkość. Dziękuję
również za modlitwy. Wróciłem
niedawno z prawie
dwumiesięcznego wyjazdu do
Izraela. Niech Bogu będą dzięki za
wszystko! Z niewiadomych dla mnie
do końca przyczyn znalazłem się w
wielu miejscach, które opisywałem w
wiadomościach i prośbach
modlitewnych. Bóg prowadzi mnie
ostatnio wokół żołnierzy izraelskich.
Niewątpliwie potrzebują oni modlitw i
wsparcia duchowego. Dziękuję
również bardzo za kartki z
błogosławieństwami dla nich. Jest to
niezwykle cenna możliwość
docierania na odległość „z serca do
serca”, szczególnie dla tych z nas,
którzy nie mogą się tam wybrać
osobiście. Bóg jest dobry i daje nam
różne możliwości praktycznego
wyrażania Bożej miłości. Dlatego
wciąż zachęcam bardzo gorąco do
pisania i malowania takich
karteczek, które przy każdej
nadarzającej się okazji będą
rozdawane żołnierzom podczas
rozmów z nimi.
Załączam krótką fotorelację z
wyjazdu i pozdrawiam serdecznie.

(Foto z lewej: Z beduińskimi, arabskimi
żołnierzami IDF na granicy z Gazą,
z prawej: Hebron )

(Z żołnierzami pilnującymi bezpieczeństwa w centrum Hebronu)

(Foto po lewej: Na granicy syryjskiej, tzw. „Dolina łez”,
za czołgami Syria. Po prawej: Liban)

(Pożegnanie z moim dowódcą (na wolontariacie
wojskowym), który otrzymał jedną z kartek dla
żołnierzy IDF)

A teraz wiadomości

Wiceprezes Lockheed Martin, Jack
Crisler, powiedział:
„Izrael jest pierwszym krajem poza
Stanami Zjednoczonymi, który
deklaruje wstępną zdolność operacyjną
samolotów F-35.
Tą deklaracją dołączył do US Air Force
i US Marine Corps. F-35 dyskredytuje
wszystkie inne myśliwce na świecie,
posiada sferyczną świadomość 360
stopni wszystkiego, co się wokół niego
dzieje. Ta izraelska technologia
pochodzi z Elbit, i jest inna od
wszystkich technologii na świecie. Jest
rewolucyjna, i posiada ją tylko F-35.

1. Dzisiaj jest ważny dzień dla
izraelskiego lotnictwa IAF.
Wieczorem dwa nowe izraelskie
samoloty myśliwskie F-35 „Adir”
wylądowały w bazie sił powietrznych
Nevatim.

Premier Beniamin Netanjahu
powiedział, że nowe samoloty
zwiększają przewagę Izraela i że
ramię armii zostało dzięki temu
bardzo mocno wydłużone.

*Izrael wyposaża posiadane przez
siebie samoloty w swoje systemy
elektroniczne), „Niewidzialne” F-35
umożliwiają niszczenie celów w
każdych warunkach i w dowolnie
wybranych rejonach, z ominięciem
tarcz antyrakietowych i urządzeń
namierzających najnowszych
generacji. Tym samym Izrael wchodzi
w nową erę pod względem zdolności
operacyjnych w obliczu wstrząsów
regionalnych napędzanych z zewnątrz
– przez Iran i Rosję.

2. Premier Netanjahu zaprezentował
odkrytą niedawno w wykopaliskach
w „Mieście Dawida” (Jerozolima)
monetę z hebrajskimi napisami. Na
jednej stronie widnieje winorośl z
napisem „Wolność Syjonu”, a na
odwrocie Puchar oraz napis „rok
drugi wielkiego powstania” – co
oznacza rok 67 n.e. Moneta ta to
kolejny z mnóstwa historycznych
dowodów wielowiekowej obecności
Żydów na tych ziemiach jeszcze
przed islamem.

*Wiele niemieckich firm prowadzi
interesy z Iranem i Rosją. Zdarza się to
mimo sankcji. Łodzie podwodne, o
których mowa, są jednymi z
najlepszych supernowoczesnych łodzi
na świecie. Dzięki napędom
elektrycznym a nie atomowym są
praktycznie niesłyszalne. Ciągle trwają
ataki na Netanjahu, a lewica i
ugrupowania pro palestyńskie
doszukują się afer, co ma na celu
osłabienie rządu i kraju.
4. Kilka dni temu na rodzinnej
wycieczce zdarzył się tragiczny
wypadek. 11-letni chłopiec ześlizgnął
się ze skarpy, a ojciec, chcąc ratować
syna, złapał go w ramiona, otulił swym
ciałem i razem spadli w przepaść.
Ojciec zginął na miejscu, chłopiec –
Ilaj, został ciężko ranny. Ojciec
posłużył mu jako materac.
Niestety z powodu ciężkich ran głowy,
chłopiec zmarł wczoraj.
W tym koszmarze matka postanowiła
oddać organy chłopca innym dzieciom.
Serce dostał ciężko chory ośmiolatek,
a nerkę czteroletnia dziewczynka.
Przekazano też płuca i inne organy.

3. Erel Margalit, parlamentarzysta z
„Obozu syjonistycznego” i lewicowy
dziennikarz, Eldad Yaniv,
rozpoczynają nową kampanię
przeciwko premierowi Netanjahu pod
hasłem „Naród idzie do sądu
najwyższego, Bibi (Netanjahu) idzie
na śledztwo”. Chodzi o sprawę
zakupu łodzi podwodnych w
Niemczech i powiązań niemieckiej
firmy z Iranem. Wzywają oni „cały
naród” do poparcia tej kampanii,
twierdząc, że śledztwo przeciwko
premierowi „jest już prowadzone na
całym świecie”.

Serce zostało przeszczepione już
dziś. Chłopiec jeszcze się nie
przebudził po operacji, jego stan jest
stabilny.
Podczas operacji przeszczepu odbył
się podwójny pogrzeb. Matka
zmówiła Kadisz. Straciła
najbliższych, ale dała życie innym.
5. Dzięki Bogu, w Izraelu stopniowo
zaczęły ustawać tak częste zamachy
nożownicze. Izrael udostępnił jednak
mapkę Libanu przy granicy z
Izraelem z zaznaczeniem
zidentyfikowanych obiektów
militarnych Hezbollahu
przygotowywanych do ewentualnej
wojny.

*Czerwoną linią oznaczyłem również
trasę, którą przejechałem w
listopadzie, w niektórych miejscach
czując szczególne przynaglenie
modlitewne. Wokół, po stronie
libijskiej widoczne były flagi
terrorystycznych ugrupowań
odłamów Hezbollahu.
Potrzebna jest modlitwa o Bożą
ochronę na tym obszarze.

6. Kolejna prośba o modlitwę jest
związana ze stanem zdrowia
pasterza/rabina Jakuba z Tel Awiwu,
który jest po kilku operacjach.
Wykonuje on wielkie projekty, m.in.
filmy ze świadectwami Bożego
działania, które są wyświetlane również
w kinach w Izraelu. Jego stan zdrowia
wymaga poprawy.
Po lewej stronie na zdjęciu znajduje się
mój przyjaciel Szlomo, współpracownik
Jakuba, który gorąco prosił o modlitwy
w Polsce o jego służbę ewangelizacji
ulicznych i modlitw o uzdrowienia na
ulicach Tel Awiwu. Jest to szczególnie
obdarowany człowiek, który nawet
nauczył się doskonale języka
arabskiego, by mówić Arabom o
Mesjaszu. Wykonuje niesamowitą
Bożą pracę i potrzebuje naszego
wsparcia i modlitw.

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
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