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1. USA. Amerykański doradca
prezydenta Jared Kushner
powiedział, że ekonomiczna część
nowej inicjatywy pokojowej obejmuje
łącznie 179 różnych projektów
infrastrukturalnych i biznesowych o
wartości 50 mld $, które stworzą
milion miejsc pracy na Zachodnim
Brzegu i w Strefie Gazy.

2. Gaza. Palestyńczycy wypuścili ze
Strefy balony z podwieszonymi
bombami zapalającymi, które
spowodowały 11 pożarów terenów
przygranicznych w Izraelu.
3. Judea&Samaria. Po południu
Palestyńczycy zorganizowali
demonstracje przeciwko konferencji
gospodarczej w Bahrajnie.
Demonstracje miały miejsce w
Ramallah, Nablusie i Hebronie. Doszło
do ograniczonych starć z izraelskimi
żołnierzami.
4. Brazylia-Izrael. Prezydent Brazylii
Jair Messias Bolsonaro dumnie
podnosi izraelską i brazylijską flagę
podczas wielkiej chrześcijańskiej
konferencji w Brazylii

Plan ekonomiczny zostanie
przedstawiony w Bahrajnie i będzie
wzywał do utworzenia
międzynarodowego funduszu
inwestycyjnego w celu rozwoju
arabskich gospodarek regionu
Bliskiego Wschodu. Jednym z
najważniejszych elementów tego
planu będzie wydanie ponad 25 mld
$ na rozbudowę palestyńskiej
gospodarki oraz budowa korytarza
komunikacyjnego łączącego
Zachodni Brzeg ze Strefą Gazy.
Pozostałe pieniądze miałyby zostać
podzielone między Egipt, Liban i
Jordanię.
Ps. „…będę błogosławił
błogosławiącym tobie…”.
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5. Gaza. Siły Obronne Izraela
wstrzymały rano dostawy paliwa do
elektrowni w Gazie, jako odpowiedź
na trwające ataki z użyciem balonów
z podwieszonymi bombami
zapalającymi. Wstrzymanie dostaw
będzie obowiązywać do odwołania.
Elektrownia w Gazie ograniczyła
produkcję energii elektrycznej. Przy
pełnym obciążeniu zapewnia ona
dostawy prądu dla mieszkańców
Gazy przez 16 godzin dziennie.
Hamas oskarżył Izrael o nie
wypełnianie zobowiązań z
zawartego porozumienia w
kwestiach dostaw paliwa i stref
połowu ryb.

Tymczasem w ciągu całego dnia
Palestyńczycy wypuścili ze Strefy
balony z podwieszonymi bombami
zapalającymi, które spowodowały 14
pożarów terenów przygranicznych w
Izraelu.
6. Izrael-Egipt. Prezydent Reuven
Rivlin spotkał się z egipskim
ambasadorem Khaledem Azmi z
okazji 40. rocznicy zawarcia pokoju
między Izraelem a Egiptem. Riwlin
powiedział:

„Traktat pokojowy między Izraelem a
Egiptem został podpisany zaledwie
sześć lat po straszliwej wojnie między
naszymi krajami w 1973 roku. Nigdy
nie wyobrażaliśmy sobie, że zaledwie
kilka lat później nasi przywódcy będą
ściskać sobie dłonie. Powinno to
stanowić inspirację dla naszych
wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju
ze wszystkimi naszymi sąsiadami, a
zwłaszcza z naszymi palestyńskimi
sąsiadami i kuzynami…”.
7. Bahrajn. Po południu doradca
Białego Domu Jared Kushner otworzył
konferencję ekonomiczną w Bahrajnie.
Kushner powiedział, że amerykański
plan pokojowy jest „szansą stulecia”
dla Palestyńczyków. Dodał też:
„Jednak wspólne uzgodnienie ścieżki
rozwoju gospodarczego jest
koniecznym warunkiem wstępnym do
rozwiązania nierozwiązywalnych
wcześniej kwestii politycznych. Aby
było to jasne, wzrost gospodarczy i

dobrobyt ludności palestyńskiej nie
są możliwe bez trwałego i
sprawiedliwego rozwiązania konfliktu
politycznego – takiego rozwiązania,
które zagwarantuje bezpieczeństwo
Izraela i zapewni poszanowanie
godności narodu palestyńskiego”.

wówczas w centrum kraju jego
szerokość wyniosłaby tylko ok. 1415km, co całkowicie sparaliżowałoby
życie w Izraelu. Żaden myślący kraj nie
zrobiłby tego za żadną cenę, wiedząc z
doświadczenia, kim są i co robią ci
ludzie.
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8. KONFERENCJA POKOJOWA a
SYTUACJA IZRAELA. Izrael nie
może w ramach pokoju oddać
biblijnej Samarii i Judei (zaznaczone
na mapie górskie rejony) w ręce
palestyńskich Arabów, ponieważ jak
pokazało doświadczenie ze Strefy
Gazy przekazanej im w zarządzanie,
nagle rozpoczął się ostrzał i
paraliżowanie terenów
przygranicznych. Podobnie gdyby
przekazano im pełną kontrolę nad
Samarią i Judeą,

9. Dzisiaj rano odszedł do Pana nasz
Drogi brat i przyjaciel Yeshi Reinhard –
założyciel organizacji „Hands of Mercy”
ze Sderot przy granicy ze Strefą Gazy.

Organizacja ta przez wiele lat niosła
pomoc szczególnie żyjącym w ciągłym
zagrożeniu terrorem rakietowym
mieszkańcom Sderot.

*A prywatnie, była to pierwsza
organizacja w Izraelu, gdzie w marcu
2013 roku zostałem wolontariuszem,
pomagając praktycznie,

Palestyńczycy 24h na dobę piszą w
internecie i social-mediach negatywne
komentarze dot. Konferencji Pokojowej
w Bahrajnie.
Ps. Pokój oznacza ograniczenie
wpływu i władzy organizacji
terrorystycznych jak Hamas, OWP czy
Islamski Dżihad, maleje ich racja bytu.
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na różne możliwe sposoby. Widząc,
jak ważna jest kwestia praktycznego
działania w Izraelu i pokazywania w
ten sposób Bożej miłości, zacząłem
nawiązywać najróżniejsze kontakty
w temacie wolontariatów w Izraelu –
począwszy od szpitali po Izraelską
Armię –IDF.

11. Pożary na terenie Izraela,
wszystkie wokół Strefy Gazy. Zbieg
okoliczności?

Ps. Módlmy się, by jego następca
mógł wejść w tę służbę z Bożym
namaszczeniem i aby ta wielka,
praktyczna praca mogła być
kontynuowana i by wielu ludzi mogło
poznać miłość ich Mesjasza.
10. Gaza. Specjalnie przygotowane
centra komputerowe, w których
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12. Jerozolima. Kolejna biblijna
atrakcja turystyczna. Po 8-letnich,
intensywnych, prowadzonych
przeważnie pod ziemią pracach
wykopaliskowych, odsłonięto dziś w
Jerozolimie starożytną Drogę
Pielgrzymkową prowadzącą od
starobiblijnej sadzawki Siloe na
Wzgórze Świątynne.

Konferencja „Z Holokaustu do Żywej
Nadziei" w Oświęcimiu
(ogłaszana w ostatnim biuletynie)
odbędzie się w dniach
22-25 sierpnia 2019
Serdecznie Zapraszamy !

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

Król Herod zbudował ją 2000 lat
temu specjalnie dla wielotysięcznych
tłumów pielgrzymów żydowskich,
którzy po rytualnym oczyszczeniu
się w Siloe, wchodzili na teren
świątyni. (Telaviv Online)

