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*Izrael oczywiście nie atakuje, gdyż

1. Gaza. Około 10 tys.
Palestyńczyków demonstrowało w
kilku miejscach wzdłuż ogrodzenia
granicznego w Strefie Gazy.

armia izraelska ma w założeniach i
praktyce bronić bezpieczeństwa
przede wszystkim ludności cywilnej.
Brak ataków ze strony terrorystów i
brak reakcji armii.
21.10.2018
3. Gaza. Siły Obronne Izraela (IDF)
otworzyły rano przejścia graniczne
Erez i Kerem Shalom ze Strefą Gazy.

Większość demonstrantów trzymała
się jednak z dala od ogrodzenia. Na
południu Strefy zniszczono rurociąg,
którym przez przejście graniczne
Kerem Shalom przetłaczano paliwa
do Gazy.
*Palestyńczycy sami zniszczyli swój
rurociąg odcinając sobie paliwo,
które Izrael dostarczał mieszkańcom
Strefy Gazy m.in. do zasilania
urządzeń prądotwórczych.
20.10.2018, Szabat
2. Gaza. Na granicy w miarę
spokojnie – w obawie przed
izraelskim atakiem.

Decyzję podjęto po zmniejszeniu się
liczby incydentów bezpieczeństwa na
granicy ze Strefą.
4. Liban. Minister bezpieczeństwa,
Gilad Erdan, ujawnił, że według
informacji wywiadowczych libańska
organizacja terrorystyczna Hezbollah
dysponuje arsenałem 150 tys. rakiet,
przy czym najbardziej niepokojąca jest
rosnąca obecność militarna Iranu.
Równocześnie Iran posiada coraz
większe wpływy w szyickim rządzie
Iraku i może skłonić ten kraj do
bezpośredniego zaangażowania się w
przyszły konflikt z Izraelem. W ocenie
wywiadu wydaje się, że strategia Iranu
przeciwko Izraelowi opiera się na
otworzeniu wielu frontów w przypadku

wybuchu ewentualnego konfliktu. W
ten sposób Iran ma nadzieję, że
odstraszy Izrael od uderzenia w
swoje obiekty nuklearne.
5. Jordania. Jordański król Abdullah
II ogłosił, że jego kraj zakończy
dzierżawę ziemi w Arawie w
południowej Jordanii i na Wyspie
Pokoju w Naharajim.

W ramach porozumienia
pokojowego zawartego w 1994 r.
Jordania dzierżawi te obszary ziemi
Izraelowi na odnawialny okres 25 lat.
Jednak Jordania zastrzegła sobie
prawo wypowiedzenia tej umowy z
rocznym wyprzedzeniem.
„Poinformowaliśmy Izrael, że
kładziemy kres stosowania aneksów
pokojowych dotyczących Baqury
[Naharajim] i Ghumar [obszar
Arava]. Baqura i Ghumar są ziemią
jordańską i pozostaną w Jordanii.
Baqura i Ghumar zawsze były na
czele naszych priorytetów i
zdecydowaliśmy się położyć kres
stosowaniu aneksów traktatów
pokojowych dotyczących Baqury i
Ghumaru. Dzierżawiona działka w
Naharijim to mniej niż 6 km2, i 4 km2
w Tzofar w obszarze Arava.
Izraelscy rolnicy uprawiali
dzierżawioną ziemię, która leży
wzdłuż granicy izraelsko-jordańskiej.

Decyzję podjęto po piątkowych
masowych demonstracjach w
Ammanie”.
Premier Benjamin Netanjahu
powiedział, że przyznaje Jordanii
prawo do nie przedłużania dzierżawy
obszarów Naharajim i Tzofar, ale jego
rząd rozpocznie negocjacje z Jordanią,
aby zapewnić przedłużenie dzierżawy,
która ma się zakończyć w październiku
2019 roku. „Jordania zastrzega sobie
prawo do odzyskania dzierżawionego
obszaru w Naharajim niedaleko rzeki
Jordan, a także enklawy Tzofar w
Aravie. Powiedziano nam dzisiaj, że
Jordania planuje skorzystać z tej
możliwości”.
6. Władze miejskie Hajfy
poinformowały, że w przyszłym roku
pas startowy lotniska w Hajfie zostanie
wydłużony o 300 metrów, aby
umożliwić loty do Europy.
Obecnie z Hajfy realizowane są loty na
Cypr i do Grecji.
22.10.2018
7. Judea, Hebron. Palestyńczyk
zaatakował żołnierzy IDF pilnujących
porządku w obszarze grobu
patriarchów. Jeden żołnierz został
lekko ranny. Terrorysta zginął.

Polska – Izrael
Wydarzenia – Spotkania –
Konferencje
1. Tyniec, 7-8 .12.2018
Z ogromną radością dzielimy się z
Wami informacją o rozpoczęciu
zapisów na IV MIĘDZYNARODOWĄ
KONFERENCJĘ MESJAŃSKĄ,
która odbędzie się w dniach 7-8
GRUDNIA 2018 ROKU W TYŃCU.
Serdecznie zapraszamy Was do
wzięcia udziału w kolejnej odsłonie
tego wydarzenia.

Wierzymy, że Bóg ponownie da nam
doświadczyć niezwykłej jedności,
radości i pokoju oraz jeszcze pełniej
odsłoni przed nami tajemnicę relacji
Izraela i Kościoła. GOŚĆMI
SPECJALNYMI KONFERENCJI
BĘDĄ: Dr RICHARD HARVEY i Dr
ETIENNE VETO.
Aby dowiedzieć się więcej o
tegorocznych mówcach oraz planie
konferencji, zapraszamy do
odwiedzenia naszej strony:
http://konferencjamesjanska.org
Zachęcamy do szybkiej rejestracji.
2. 7-8 .12.2018 Lublin
Chanuka w Lublinie – Konferencja –
Retreat (Bezpłatne)
Miejsce: Hotel Victoria – Lublin

Z okazji święta Chanuki mamy
zaszczyt zaprosić na trzecią
międzynarodową konferencję:
„Żydzi i nie-Żydzi jedno – powrót do
korzeni” organizowaną przez Fundację
Centrum Jedności Nowy Człowiek oraz
Kijowską Żydowską Wspólnotę
Mesjańską.

Dwudniowy retreat rozpocznie się w
piątek (7 grudnia) o 17:00 i będzie
trwał do sobotniego wieczora (8
grudnia) w hotelu Victoria w Lublinie.
Zaproszenie kierowane jest do
wszystkich osób zainteresowanych
tematem miejsca Izraela w Bożym
planie zbawienia oraz żydowskimi
korzeniami wiary chrześcijańskiej.
Odnowienie i radość to słowa, które
nierozerwalnie wiążą się ze
świętowaniem Chanuki. Razem jako
Żydzi i nie-Żydzi chcemy celebrować
ten wyjątkowy czas poprzez zgłębianie
wiedzy o Narodzie Wybranym oraz
korzeniach wiary w żydowskiego
Mesjasza.
Dziękuję wszystkim za informacje o
spotkaniach w różnych rejonach Polski
i zapraszamy do uczestnictwa!
Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

