
Początek „zawieszenia broni” w ogniu rakiet

Wszyscy doskonale wiedzą, że wyobrażenie Hamasu o „zawieszeniu broni” jest takie: „wy
zawieszacie, my nadal używamy broni”. Obecne zawieszenie broni, w którym pośredniczył Egipt,
zaczęło się od dalszego rakietowego ostrzeliwania Izraela przez Hamas. Gdy piszę ten list, Ha-
mas zaprzestał wreszcie wystrzeliwania rakiet. Oznacza to, że Hamas jest na przegranej pozycji
– przynajmniej na razie, chociaż i tak świętowali swoje „zwycięstwo”. Bez wątpienia to nie ko-
niec walk, chyba że zdarzy się coś drastycznego, co zmieni sytuację.

Najwidoczniej filozofia Hamasu opiera się na „modelu algeryjskim”. Nazwa ta wzięła się stąd,
że przez 20 lat Algieria stawiała opór francuskiej okupacji i wyparła 20 mln francuskich żołnierzy
tam, skąd przyjechali. Jednak w Izraelu to się nie uda. Francuzi mieli ojczyznę, do której mogli
powrócić; a Izraelczycy nie mają. Oni sąOni sąOni sąOni sąOni są w swojej ojczyźnie. Dlatego też w niej pppppooooozzzzzooooossssstttttaaaaanąnąnąnąną. Lide-
rzy Hamasu pokazali już, że Gaza nie jest ich ojczyzną. Kiedy zaczęły się problemy, uciekli do
Kataru i innych bezpiecznych arabskich stolic, pozostawiając swój naród, aby cierpiał. Stąd wi-
dać, że to oni są przejściowo na tym terenie, a nie Izrael. Izrael udowodnił to już swoim postępo-
waniem.
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Żydzi udowadniają, że to ich ojczyzna, pokazując jak kochają swoją ziemię, jak troszczą się
o nią i jak walczą, aby jej bronić, zamiast uciekać, gdy tylko wybucha wojna.

Jak wspomniałam, na razie wszystko się uspokoiło. Hamas ogłosił swoje wielkie zwycię-
stwo. Mają aż takie urojenia, czy bardziej starają się zwieść społeczeństwo? Zauważyłam, że
ludzie należący do Hamasu i innych ugrupowań terrorystycznych (nie dotyczy to wszystkich Ara-
bów) próbują stworzyć swoją własną rzeczywistość, wmawiając sobie, że coś jest prawdą, cho-
ciaż wiedzą (a przynajmniej powinni wiedzieć), że tak nie jest. Palestyńscy liderzy wmawiają
swojemu ludowi, żeby się nie martwili – że Izraela wkrótce nie będzie. Powtarzają, że nie ma
żadnego archeologicznego dowodu na to, że Wzgórze Świątynne kiedykolwiek należało do Żydów.
Twierdzą też, że ziemia ta nigdy nie była ojczyzną Żydów. Według nich Holokaust został wyol-
brzymiony, o ile w ogóle miał miejsce.



Muzułmanie powinni z uwagą czytać Koran, żeby dowiedzieć się, czy „Palestyna” należy do Żydów.
Odnośnie Żydów w Surze 5:20 jest napisane tak: „Powołał spośród ciebie proroków, uczynił cię
królami i obdarzył cię tym, czym nie obdarzył żadnego innego narodu. Wejdź, mój ludu, do świętej
ziemi, którą Bóg ci wyznaczył”. Sura 10:93: „Osiedliliśmy Izraelitów w bezpiecznej ziemi i zapewnili-
śmy im zdrowe pożywienie”. Sura 17:103: „Wtedy powiedzieliśmy Izraelitom: Zamieszkujcie tę zie-
mię. Kiedy obietnica dotycząca przyszłości się wypełni, zbierzemy was wszystkich”.

To nie pierwszy raz podczas tego konfliktu, kiedy Hamas ogłasza „zwycięstwo” (Haviv Gur,
„The Times of Israel”). Mimo to „Palestyna” kurczy się i ubożeje. Warunki zawieszenia broni
mówią o tym, że to Autonomia Palestyńska, a nie Hamas, powinna być odpowiedzialna za przej-
ścia graniczne. Pozostawia to warunki Hamasu – port morski, otwarcie przejścia w Rafah, wolny
przepływ materiałów budowlanych itd. – poza wszelkimi dalszymi negocjacjami. Innymi słowy,
Hamas zrezygnował z wszystkich wcześniejszych warunków i przyjął układ, który Izrael zaakcep-
tował już miesiąc temu. Hamas nie zdołał nawet wyłączyć z negocjacji kwestii o rozbrojeniu
Gazy. Podczas wszystkich tych tygodni walki nie uzyskał nic dla Gazy. W tym czasie odrzucił za
to propozycje zawieszenia broni takie same, jak ta, którą w końcu przyjął, mimo że Izrael już
wcześniej je zaakceptował (wg „The Times of Israel”).

Dlaczego lewica i islam łączą siły przeciwko Izraelowi

„Ruchy lewicowe i islam stanowią dziwną parę”, podaje ostatni artykuł w „The Wittenberg
Door”. Według myśli politycznej kierującej lewicą powinni oni szanować wolność, równoupraw-
nienie, sprawiedliwość społeczną, prawa kobiet, prawa zwierząt. Natomiast islam propaguje
prawo szariatu, ograniczenie roli kobiet w społeczeństwie i rodzinie, wieszanie gejów, lesbijek
i transseksualistów. Sprzeciwia się wolności mowy (nie wolno obrażać proroka) i ponosi odpo-
wiedzialność za większość śmierci spowodowanych terroryzmem na świecie. Islam pozwala na
gwałty, pedofilię oraz rekrutację dzieci do samobójczych ataków bombowych. Gdy piszę ten
artykuł, ISIS domaga się okaleczania narządów płciowych irakijskich kobiet.

Jednak lewica może zasilać i zasila siły przeciwne Izraelowi.
W artykule z „The Wittenberg Door” dalej jest napisane tak: „Niektórym może się wydawać, że

to przypadek: islam nienawidzi Izraela z powodu historii, a lewica sprzeciwia się Izraelowi, po-
nieważ uważają, że Izrael jest niesprawiedliwy w stosunku do swoich sąsiadów” (nie jest to
jednak jedyny powód). „Poza tym te dwie społeczności nie mają ze sobą praktycznie nic wspól-
nego. Milczenie lewicy odnośnie wyżej wymienionych islamskich «wartości» społecznych mówi
samo za siebie”.

Autor tego artykułu dodaje też: „Osobiście jednak uważam, że nienawiść lewicy do Izraela
jest kierowana o wiele większym powodem: buntem przeciwko widocznemu Bożemu działaniu
na przestrzeni historii. Biblia wyraźnie mówi, że ziemia ta należy do potomków Izaaka, gdyż był
on synem obietnicy. Ismael narodził się z niewolnicy – Hagar. To nastawia islam przeciwko juda-
izmowi i chrześcijaństwu, gdyż uważają oni, że Izaak uzurpował sobie prawo do tej ziemi i bło-
gosławieństw, a nie zostało mu ono nadane przez Boga. Islam zawsze będzie walczył z Żydami
i Żydzi zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli Izrael zostałby usunięty jako państwo, Żydom nie po-
zwolono by mieszkać w pokoju nigdzie indziej na świecie. Islam pragnie pozbyć się wszystkich
potomków Izaaka”.

„Izrael ma biblijne, historyczne, moralne, legalne, polityczne i teologiczne prawo do tej zie-
mi”, słusznie pisze autor. „Ruchy lewicowe wydają się tego nie pojmować, gdyż nie kierują się
teologią chrześcijańską ani nie mają jej zrozumienia. Jednakże ich brak zrozumienia oznacza, że
konsternacja lewicy odnośnie wydarzeń, które mają teraz miejsce w Izraelu, będzie się ciągnęła
dalej. Lewica ma jakieś względne pojęcie o «ludzkich prawach» i «sprawiedliwości społecznej».
Sprawiedliwość następuje wtedy, gdy terrorystom odmawia się spełniania ich żądań i kara się
ich. Jeżeli jednak wystrzeliwanie rakiet ze szpitali, szkół i domów jest w porządku, a wyważony



odwet już nie, oznacza to, że lewica jest zbyt moralnie i prawnie pogubiona, aby to pojąć. Zgod-
nie z myślą lewicowców nienawiść do Izraela kończy się tym, że wszelkie ataki na Izrael są uspra-
wiedliwione. Tak samo sprawa ma się z islamem; dlatego ruchy lewicowe i islam mogą nie mieć
jasności co do wielu kwestii, ale i tak stanowią «parę»”.

Chcecie bojkotować Izrael? Lepiej się zastanówcie

Ostatnio najwyższy duchowy przywódca Iranu – Ali Chamenei nawoływał, aby świat bojkoto-
wał wszystko, co pochodzi od Żydów. Pewien lekarz zaproponował swoją „pomoc” w tym boj-
kocie, proponując następujące rozwiązania (dotyczy to każdego, kto ma zamiar uczestniczyć
w tym bojkocie, a zwłaszcza muzułman):
• Wszyscy chorujący na serce nie mogą stosować preparatów z naparstnicy, gdyż jej właściwo-

ści lecznicze odkrył Żyd – Ludwig Traube. Jeżeli ktoś cierpi z powodu bólu zęba, nie może brać
nowokainy, gdyż ją również wynalazło dwóch Żydów – Widal i Weil.

• Osoby z cukrzycą nie mogą używać insuliny, która stanowi wynik badań Żyda o nazwisku
Minkowski. Jeżeli kogoś boli głowa nie może zażyć piramidonu ani antypiryny, które również
wynaleźli Żydzi.

• Osoba mająca drgawki musi jakoś je znieść, gdyż to Żyd, Oskar Leibreich, zaproponował
stosowanie wodzianu chloralu.

• Ludzie muszą sobie sami radzić z dolegliwościami natury psychicznej, gdyż Freud, ojciec psy-
choanalizy, był Żydem.

• Jeżeli dziecko ma błonicę, musi samo zapobiec reakcji „Schicka”, gdyż test na nią został
wynaleziony przez Żyda – Belę Schicka.

• Muzułmanie nie mogą leczyć urazów ucha czy mózgu, gdyż sposoby ich leczenia zostały od-
kryte przez żydowskiego zdobywcę Nagrody Nobla.

• Ludzie muszą nadal umierać na polio lub być z jego powodu kalekami, gdyż szczepionkę
przeciwko polio wynalazł Żyd – Jonas Salk.

• Ludzie powinni także odmawiać przyjmowania streptomycyny i umierać na gruźlicę, ponie-
waż to Żyd, Zalman Waxman, wynalazł lekarstwo przeciwko tej zabójczej chorobie.

• Lekarze powinni odrzucić wszystkie odkrycia i ulepszenia wprowadzone przez dermatologa
Judasza Sehn Benedykta, czy też specjalisty od chorób płuc - Frawnkela i wielu innych świa-
towej sławy żydowskich naukowców i ekspertów w dziedzinie medycyny.

• A tak w ogóle, gdy żywisz do Żydów jakieś negatywne myśli czy uczucia, nie wzywaj lekarza
telefonicznie, ponieważ telefon został wynaleziony w Izraelu przez żydowskiego inżyniera
(wg danielpipes.org, lipiec 2012).

Nie wszystko jest takie złe

Nie wszystkie doniesienia są złe i nie wszyscy Palestyńczycy nienawidzą Żydów i odwrotnie.
Ostatnio pewna żydowska rodzina przejeżdżała przez arabską wioskę na Zachodnim Wybrzeżu,
kiedy Palestyńczycy zaczęli rzucać w nich kamieniami. Jeden, bardzo duży kamień, wleciał przez
przednią szybę i uderzył w głowę Jedaję, który kierował. Jedaja stracił panowanie nad samocho-
dem, który zjechał z drogi, uderzył w barierkę, przekoziołkował i dachował w rowie.

Rodzina została uwięziona w samochodzie, ale Palestyńczycy, którzy przechodzili obok, za-
częli do nich schodzić. Hadassa, żona Jedaji, przestraszyła się, ale Palestyńczycy ją uspokoili:
„Proszę pani, niech się pani nie martwi. Chcemy wam pomóc”. Słuchając jej wskazówek (Hadas-
sa jest pielęgniarką), wyciągnęli dziecko z tylniego siedzenia, a później pomogli dorosłym wydo-
stać się z auta. Jedaja był poważnie ranny i przetransportowano go do szpitala w Jerozolimie,
w którym pracuje Hadassa. Tam stwierdzono u niego zagrażające życiu obrażenia. Gdy piszę ten
list, Jednaja przechodzi leczenie. Palestyńczycy zostaną wynagrodzeni za swoją życzliwość.



Przemowa premiera

Poniżej przytaczam fragment przemówienia
premiera Beniamina Netanjahu, które wygłosił
w bazie wojskowej po zakończeniu walk.

„Pragnę wyrazić życzenia szybkiego i całkowi-
tego powrotu do zdrowia dla naszych rannych
żołnierzy. Odwiedziłem ich, nie wszystkich, ale
tylu, ilu byłem w stanie i byłem pod wrażeniem
ich siły ducha. Byłem pod wrażeniem wielkiej mi-
łości, jaką kocha ich społeczeństwo oraz ich ro-
dziny. Każdy z nich jest mi drogi, tak jak i ci, któ-
rzy polegli. Wiem, jak ich rodziny odczuwają tę
stratę i jak wielki ból i smutek ich przepełnia. Tego
wieczora pragnę powiedzieć tym rodzinom słowa,
które czytaliśmy parę tygodni temu z Ksiąg Pro-
rockich (z Ks. Izajasza 40:1): Pocieszajcie, pocie-

Beniamin Netanjahu – premier Izraela
(źródło: CC-BY-SA-2.0, wikipedia)

szajcie mój lud… Pocieszenie to można czerpać jedynie z silnego i zjednoczonego narodu, który
stoi w swojej ziemi, Ziemi Izraela i który jest zdeterminowany, aby bronić swojego państwa,
państwa izraelskiego, wspierając je i łącząc się w niezachwianej jedności. Podczas całej tej ope-
racji działaliśmy, tak jak to obiecaliśmy – z opanowaniem i odpowiedzialnością, z wystarcza-
jącą przezornością, aby zapewnić wam, obywatelom Izraela, bezpieczeństwo”.

Oto król będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta według prawa będą panować. I będzie
każdy jak kryjówka przed wiatrem i jak schronienie przed ulewą, jak strumienie wód na su-

chym stepie, jak cień potężnej skały w ziemi spragnionej.
(Iz. 32:1-2)

W Mesjaszu,
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