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A zsidó nép ismét földbe gyökeredzett lábbal áll, és elborzadva, szégyennel telve nézi, miféle 

atrocitásokat követnek el a mi nevünkben Gáza lakóival szemben. Egyszerű szavak nem alkalmasak, 

hogy kifejezzük a fájdalmat, melyet az emberiség érez Gáza és a palesztin nép szorult helyzetét látva. 

A palesztinok közel száz éve áldozatai egy gondosan kifőzött tervnek, mely alapján el akarják űzni 

őket otthonaikból és földjükről. Történelmük során a cionisták a megfélemlítés, háború, etnikai 

tisztogatás és az államilag támogatott terrorizmus eszközeihez nyúltak, hogy elérjék céljaikat.  

Ez volt, és továbbra is ez, a cionista mozgalom bűnös programja. De a mozgalom legnagyobb bűnei 

között szerepel az is, hogy fent említett gyalázatos gaztetteit a szent Mindenható, a judaizmus és a 

zsidó nép nevében követte el! Ez egy aljas, és szörnyűséges hazugság, és vallásunk 

megszentségtelenítése! A judaizmus megtiltja és elveti a cionizmust, illetve a cionista állam, az ún. 

„Izrael állam” létét. A Mindenható kifejezetten megtiltotta, hogy függetlenségünk legyen fensőbb 

elrendelésű szétszóratásunkban, és az is tiltott dolog, hogy más nemzetek ellen lázongjunk. A Tóra-hű 

zsidók, kiket a huszadik század legmélyebben tisztelt rabbijai vezettek, mindig is ellenálltak, és 

harcoltak a cionizmus, majd végül a cionista állam, az ún. „Izrael állam” ellen. 

Sajnálatos módon az elmúlt években a cionistáknak sikerült megtéveszteniük és magukhoz 

édesgetniük néhány tagját és rabbiját a vallásos közösségnek, hogy azok támogassák céljaikat: a 

palesztinok jogos kérelmének elutasítását, hogy visszatérhessenek földjeikre. Tették ez a cionisták 

aljas riogatással, és azzal, hogy a megtévesztett zsidók legrosszabb félelmeire játszottak rá: a 

cionisták azt sugallták, hogy a konfliktus vallási eredetű, és hogy az arabok mindig is gyűlölték a 

zsidókat. Főleg azzal ijesztgetik őket, hogy mivel már annyi ideje áll a cionista állam, az ún. „Izrael 

állam,” az arabok lemészárolnák a zsidókat, ha hazaengednék őket.  

Bárki, aki ismeri a cionista állam trükkjeit és machinálásait, tud ezekről a tényekről. Ám a cionizmus 

hajnala előtt a muzulmánok és keresztények, arabok és zsidók békében éltek a Szentföldön – mindezt 

nagyszüleinktől is megtudhatjuk! Ők emlékeznek még azokra a békés napokra. Voltaképpen ez egy 

kiváló lehetőség, hogy megköszönjük a muzulmán országoknak, hogy az idők során kimondottan 

barátságos, befogadó és biztonságos menedéket nyújtottak a zsidó népnek. 

A cionisták a Bibliára, a Tórára hivatkoznak, hogy bizonyítsák képzeletbeli jogukat a palesztin nép 

etnikai alapon való leigázásra és kiirtására.  Ez azonban egy szánalmas vicc! A cionisták mindig is 

eretnekek voltak, és hitünk minden alapvető tézisét elutasították. Ennek ellenére van merszük, 

pimaszságuk és arroganciájuk, hogy úgy tegyenek, mintha tetteiket a mi szent Tóránkra alapoznák. 

Mi tudjuk, hogy mit tanítottak nekünk a szent írásaink, és nagy rabbijaink – hogy tilos, hogy bárkit 

meghódítsunk vagy elnyomjunk, vagy, hogy bemocskoljuk a Szentföldet erőszakkal, etnikai 

tisztogatással, diszkriminációval vagy katonai hatalommal. A vallásunk igazságot tanít. Békét, és 

együttérzést tanít. Sőt, a zsidó nép legfontosabb végső imája az, hogy amikor a Messiás megérkezik, 

„nemzet nemzet ellen többé ne emeljen kardot, többé ne háborúzzon.” Akkor minden nemzet 

békében fogja Ist-nt szolgálni. 

Világ kormányai! Azon a módon, hogy a cionista rezsimet – az ún. „Izrael államot” – támogatjátok, 

nem fogtok a zsidó népen segíteni! Ellenkezőleg, ez a tragikus történelmi baklövés számtalan zsidó és 



arab halálához vezetett már. A világ kormányai azzal, hogy az ún. „Izrael államot” támogatják, nem 

csak a palesztin népnek ártanak, hanem akaratlanul hozzájárulnak a zsidó néppel szembeni 

ellenérzések növekedéséhez szerte a bolygón! 

Zsidó testvéreink, titeket is megkérünk! Ne hagyjátok, hogy a könyörtelen cionista zaklatás és erőszak 

megfélemlítsen titeket! Fejezzétek ki felháborodásotokat, fájdalmatokat és együttérzéseteket Gáza 

iránt, hangosan és tisztán, és mondjátok ki: akik megvetik a mi Tóránk és rabbijaink tanítását, akik 

semmibe veszik hitünk erkölcsi és morális alapjait, semmilyen jogon nem beszélhetnek a zsidó nép 

vagy a judaizmus nevében! 

El kell mondanunk a világnak, hogy a palesztin nemzet szabadsága, függetlensége, és minden egyéb 

joga vissza kell, hogy állíttasson a történelmi Palesztinán keresztül! Ezt a zsidó erkölcs és értékek 

megkövetelik! A zsidó igazság megköveteli a palesztinok hazatértét házaikba, falvaikba és városaikba 

szerte Palesztinában! Mondjátok el a világnak, hangosan és érthetően, hogy támogatjátok a palesztin 

államiságot a Szentföld teljes területén – nem a zsidóságotokat megtagadva, hanem pontosan a 

miatt. 

Muzulmán testvéreinknek: engedjétek meg, hogy a gázai emberekért felszólaljunk, és kérünk, ne 

ítéljétek el a zsidó vallást vagy annak követőit a cionizmus mulandó őrülete miatt. A zsidók mindig is 

barátaitok és unokatestvéreitek voltak. Ne hagyjátok, hogy megérthető haragotok azok ellen 

irányuljon, akik ártatlanok a vétkekben, lakjanak az ártatlanok bárhol – a megszállt Palesztinában, 

Európában, vagy máshol a világon. 

Együtt, a világ minden népével: reméljük, méltónak találtatunk, hogy Ist-n segítségével, minél 

hamarabb és békés módon, további szenvedés és több zsidó vagy arab vérének ontása nélkül, 

szemtanúi lehessünk a Palesztina feletti cionista megszállás békés végének. 

Reméljük, hogy a közeljövőben megélhetjük az Egy Ist-n kinyilatkoztatását az egész világ felett, hogy 

minden ember Őt szolgálja, boldog testvériségben. 

Ámen. 

Mondjuk ki együtt: szabadságot Gázának! Szabadságot Palesztinának! Igent mondunk a judaizmusra: 

nemet a cionizmusra!  
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