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Festividados estão estroitamon-

49 ligadas à vida de um povo e da sua cul-

tura ospiritual.No correr do tempo quando   a vida dos povos mudam,ontão também as fes-

4£vidados assumem um novo caractorçA s ceri-

mbnias o ritos,em sua grande parto,permano- |

oom mas assumom novo significado«çSão inter-

pretados diferontomonto, dando-lhos valores

  

 

  

 

    
  

 

%- Isto aconteceu com PossacheNovas € superio-

ns concepçõer surgiram ,na épocasem quo 0%

judeus esqueceram o significado 0 0 cspi-

rito dos vclhos costumos do Pessach c do

Pão Não-Formontado.Acima do tudo a ideia dc

obsorvar uma fostividado de natureza o coli:

ta cossou em atrair os judcus Havia umdoso

jo tem maior om comemorar,na primavera uma

festa com um. fundo histórico,que represente --

  

sec simbolicamente os anseios espirituais 0

/ sociais da época Como resposta a êsto 6080-

A

/   jo cles começaram a cmfatizar Pessach comeלא--

festa da libortação do Egito,2|/5\-
veio muito/ facilgonto, .\10800\

A memória do cxodus do Egito ainda ilustra

va os ponsamentos dos judeus,c com isto a

xocordação do que no primciro mês da prima-

vora É que deixaram a terra dos Faraós,

Primavera .a hora da libertação da natureza,

0 8 18618 de libordado humana parcciammuito

adoquados em serom unidos. Por êsto caminho

Pessach tornou-se a festa da libortação do

       

 

Povo Judcu,o seu desportar payk/juma) nova vidas
 || Todos os costumes que estzm

|

TV AN vam rolacionados com Pessach o do Pão não

' XY - Formentado foram associados com a libortam

| 4 ção do Egito.Possach, começou a signifcar

| em "passar sobro " c significava que Deus p=

lou as casas judjas guando matou os primo»

gênitos no EgitoeA s matzot ,“ram comido=

porque os jud"us estavam tão apressados nm

abandonar o Tgito que não tiveram tempo om

colocar formento no seu paosaté uma 0806-

cic de salada do frutas simbolizou a arge-

massa do trabalho escravos   



 

 

Esta nova interpretação visava u-

ma nova geração, para a qual as velhas cerimô-

488 perderam seu significado,E um dos probla

mas mais importantes destes dias de mudança e-

ra o esclarecimento da nova geração, tornando

edaro ao jovem filho os signifcados simbólicos

que assumiram as velhas cerimônias,

" E quando seu filho interroga-lo ,deve-se lhe
רי

4
responder ! Pela forç da s tirou-nos do

Bgito,da casa da servidão « A \ .

A Outrora matzot ram muito grossos .Na

 

  

época Talmídica havia um discussão se os

matzot poderiam ter uma espessura superiom

a quatro dedos.Matzot nesta época eram fam

bricados por três mulheres,uma para amassar,

outra para enrolar o outra para colocar no,

formno,As matzot eram fabricadas diariamente»

processo de fabricação de matzot foi revo-

ldciônadoc com a invenção de uma máquina.

para êste fim.Hcuve uma controversia quan»

Y to à kashrut.Mas o progresso técnico vencer.

O ritual do SEDUR, Ne ra nós

algo extraordinário o antiquado ,foi durante

wma corta época o procedimento ordinário de

refoiçoos fostivas entre os. círculos aristo-

cráticos.Lra costume nesta época sem realizar

fostas reclinando-se em sofás.0 menu começava

com uma taça de vinho,após a qual era costumo

 

lavar as mãos ce comer um pouco de alface ,9מ-

bebida um molhorA festa de Pessach nestes dias

diferenciava-se. das outras apenas por três coi

sasinão comia-so pãoçomohebias a salada duas vê

z08 6 apenas ser" ia-se carne grelhadas Mesmo em épocas muito -

motas ,após a morte de Elias,havia uma

crença bastante divulgada de que o pro

feta na verdade .hão morreu mas subiu
ao céu em carroçaPostoriormento surgiu

a lenda de que ê16 antecederia a vinda

 

do Messias.

0 Abria-se -lhe a porta para facilitar a

 

a sua entrada, Era uma noite em que não

deve.se temer maus espíritos,

  



 

As extraodinárias ocurrências do Exodus recordadas por todas as tradições a=
parentemente eram de origem vulcânica e'deixaram imprimidos permanentomento as suas fox
mas para posteriores concepções de Deus.O pacífico Dous dos patriarcas tornou-se o "Hom
mem de Guerra", um Deus de tormentas e conquistas,

Tal Deus de ação,devoria e talvez logicamonte tor-so dividido omvárias divin
dades, cada um representandO uma fase específica de uma determinada ação. Que este Dous
continuou um único D-us é devido às combinadas influências de uma poderosa tradição,das
necessidades do dia e da porsonalidade criativa de MOISES,

Moises, consciente das cxigências da tfadição 0 do momento,tinha também uma
visão do futurocEle ligou Deus com destino do Israel na hi-tória,por ₪0108 indissolúvois
DEus não 6 apenas Aquêle que criou o mundo mas o Pôdoroso que participa no prososso da
história ,a história doste mundo e do lugar que o homem nêlc ocupa.

Israel ocupa a posição ventral dentro da humanidade .Em cpntrasts com a mitolo-
gia Babilórioa ,as primeiras narrativas bíblicas dão muita pouca atonção à formação do
mundo o o- surgimento do homem ce ressaltam isto sim,0o destino subsequente do homem, Dostz
maneira graças ao osforço de Moises o Exodus “ não a criação do Mundo tornou-se o toma
fundamontal de toda a antiga literartura Hebraica 6 da sua toologiasTal tipo de Dous,
rolácionado com a vida humana do passado o presontc,podo ser cultuado «Qualquer ato, con=
cerne a Deus, consequentomente o comportamento moral é essoncial.

Uma sanção adicional foi dade ainda à relação entre 2008 0 0 povo do 182801 -
a idéia da Aliança, Servir outros 600808 tornou-se uma grawe quebra da Aliança-A dosexrc ão
do um para outro deus 028 um: novo pecado até então desconhccido,um crime religioso«h im
liança foi também a primeira fonte de devoção integral:por uma convicção quo leva a o
sacrificio da vida cm função das convicções roligiosasePor outra lado, por concluir 8 4 -
liança Deus também submetai-C> aos seus tormos,tornando-se dostarto uma espécie de monam-
oa celestial exercondo seu reinado soh'” povo que auto-- impôs esta legislaçãos

Este monoteísmo era necessariamonte afastado do soloeMesmo para o culto nin
guém tinha pormissao para recorrer a um "Baal" ,o dous de distrito ospocíficocAcima de”
populaçaosó oxiste um único Deus pára ser adorado.Pela mesma tazão ora proibida a 10
presentaçao plástica das divindades.

La Nao é importante definir o período no qual o Decálogo recebem sua formula-
ção definitva«Mas não há nenhym documento melhor do que É o monoteísmo Mosaico,. que
feto chamado "Catecismo da Era 1088108" Começa com o princípio do monoteísmo e da mem
nolatria, proibindo qualquer imagem gravada ow objetos semelhantes a Deus,0s direitos cc
Deus sobre os judeus São justificados porquo " tirou-os da torra do Egito,da casa
60 8201080" ,Inclue O Decálogo a sua soberania sobre os homens punindo os malfoitoros'

+ : : r -e premiando ns obedientes,não aponas na sua vida ;jmas at8" %0200128 e quarta goraçao!

.

Na sua essôncia o Docálogo transcende todo c qualquer culto localizado em
pontos fixos e hã uia ônfaso quanto a “ismidade do homom,do qualquer homem,como criam
do à imagom de Dous, :

É o Uma questão a qual pode não receber uma resposta adequada * se o monotois-
mo Mosaico era universal e absoluto ou'nacional e relativo«loisos ao que tudo indica
rossaltou'a primacia do povo IsraelitacEsta tendência é compreensível para o período
formativo. 5
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" ZYDZI DO PALIESTYNI " (Judvus.para a Falostina à jm O
x velho brado antisemita a que se haviam habituado os 3

| | milhões de jud'us polonêsos,antos do holocausto,voltou
\ | | ם 00082 107868 desta voz 808 ףטה5לססה2000 8ondas

/
/

   
0 tas pera sairç 

do râdio e da televisãoo

E foi proferido não pela boca de qualquer despota mas '

sim,om tormos camuflados ,pela voz do Wladisiaw Gomulka, |

Gomulka achou de introduzir em sou discursc para líderes

partidáriosuma nota sui genoris,embora nadae
judeus polonêses - propunha-lhos uma alternativa 208 ju

dous que não 80 sentirem capazes do silenciar 23 solie

dariodade com Israel.,nem aptos a concordar com a

oficial cm relação ao Riente Nêdio,çterao as porias aber
linha  
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QUEM SÃO OS "SIONISTAS *

usas pe Mer

 

cm 

 

Os trabalhadoros indignados com
os desmandos dos sionístas e da juventude
dourada" oxigiram cm tôdas as partos -so=

אגת6סבג 10722688 2010688 -que o partido
fosse cxpurgado,castigando-se os responsá-
vois e restaboslccendo=se-a disciplina nas
universidades e cscolas "Em nossa torra |
quem manda somos n$s,e não admitiremos quo
os cstrangociros so תםספהת em nossos assuns
toss!

Três altos funcionários do ori=
gom judaica,Grudzinski,Gore cki. sTopolski,
foram afastados de Suas funções porque
seus filhos tomaram parto nas domonstira-

goes do Varsóvia ,0 que provava não havo-
rom sido cducados dentre do'um espírito
de lealiado Polonia Popularo

Quem são. vatretantoços"siogis-
tas socretos dentro do: partido" ?

Hoje existom aponas 27,000 judeus na Pom
16מ18 6,80 alguôm so 6088ao trabalho

de examinar as fichas políticas da maioria
dêles ,iria descobrir que sempre foram an-=
ti-sionistascZambrowski ex-membro do 211%=
buro,toez tenha cometidomuitos erros na
sua carrcira mas nunca se ouviu dizer que
estivesse seguer remotamente associado ao
sionismo,

Há poucos estudantos de origem

judaica qus parecem não dar muita impor=
tancia a seus “ocodentos raciais q Nm

quanto quaso 50% da população univorsitá-
ria vêm dessas classes trabalhadores Não

toria sentido «contudo examinar as +0=
rias oficiais..!êm disso é duvidoso que
isto possa influênciar os cstudantos e tra
balhadores polonéses que|conhecendo os

fatos não se assonbram tão facilmente com
o espectro do "sionismo",

 

o QUE Bá POR TRAS Du TUDO ISTO

3

Um grupo de prossão conhocido
como os"guorrilheiros'o comandados pelo

snoral Moczar e dos líderes do Partido

610208 o Kepa alarmaram=so ante 8 ovodrs
ção dos chokolosvakos e dscidiram agir
a fim de que o partido
antes do seu W Congresso. daqui.

fôsso expurgado

a 5 Ms

BOB a

ditar

rios a fim de

Zua meta é paralisar e desacre

todos os elementos antiautorádão
impedir a “róvolução pas

cífica 2 da 2% שמ

aliderança partidêria
no

ao

+6

ão

de

as
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Av que tudo indiosa|Gonndis o

 

estão procurando
anti-Somitismo um meio de responder

incorfomismo dos cstbudanvos em sua=

por liberdade do oxpressão e lembra

a Inquisição que taxava todo mando
judaizanto quando insurgio se 0
iniquidades do podoz; \
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Puxashoje eu andava preocupado com a nota que havia tirado,
em uma sabotina na escola,aquilo me deixou realmonte abalado sjquehrando tôda a monotom
nãia dó-meu ospíritos. a

Tontei sair com amigos,para esquecer ou para disfarçar ossa
Poquona frsutração,para convoncor a mim mosmo e aos outros ,quo eu não cra culpado, am
tribuindo a culpa aos professoros sa cscola 0 para ser mais porsistonto arrumei mais
uma justificatiwa ,es É ou não estudci ponsando que seria fácil,mas polo jeito onganci-

נס 56 50 0

00068200 om casascom um ar mais satisf”ito ,que na verdado cora
um Py”o sorriso para ninguêm notar nada, pego o jornal e começo a folcars Na primceizxa
página om lotras garrafais ; foi morto-úm monino Vietnamita que estava lutando ombroà
ombro junto aos soldados Victnamitas c.oo € em outra página bom,no canto da fôlha ,em
letras menores ostaya escrito ; rapaz pode omprego oncaroci damento pois sua família os-
tá morrendo de fome 68

Largo o jornal e fico pensando o me preocupando por uma sim
ples nota,onquanto oxtros preocupam se cm sair do domínio do invasor sque está toman-
do conta do soupequeno país,o dofendor sou país ,tudo isso o às vêzos acabam morrendo
como é o caso dêsso menino quo acabo do vor no jornal,e outros ainda quo imploram para
consoguir um simplos trabalho para systontar a família, pois somão ôstu acabará mor-
rondo do fomo;nesso momonto lombro-mo do uma estatística quo o profossot dou uma do so-
ciologia ,tal estatística mostrava,que mais do 7o% das possoas passavam: fome, fixci-mo
fazendo para mim מה “mosque 800010 cra aponas um dos To% por conto ;0 000 61058
muito mais ..c Que cu podoria fazor para mudar tudo issoçsabondo quo cada umvivo סמ
sou próprio mundo som soe preocupar -so com o que acontece com os outros, som sentirom
os mesmos problomas cm suas próprias carnes; sonão continuarão mofando cm sua próm
pria 1800202018 do um simples sor afogado cm seu próprio orgulho,orgulho scu;som se
Preocuvar com os outrossenchondo sua cabrsa com o sou próprio OU ,9.4

6880 momento porgunto a um amigo meu que vom cntrandos
Já 168+0 0 jornal,8le rospondeu sorrinil) .ce« O que-trás do intcrossanto hoje ,aí mos-
tro lho as suas notícias o 810 respondo 8022160 4

EE

ORA ,CADA UM CADA UM see

 



 aatora deraו,

Enquanto hoje em dia a Tschekosiováquia & f
palco de revisões tanto políticas como em
conômicas,vale a pena lembrar o CASO SLANSEI
que em 1952 horrorizou o imundo civilizado
de uma forma talvez não sonticda desde a noi»
te de cristal em 1938, quando as sina ogas
Alemanha foram incendiadas.

1. Ga

00130320814deטעמה₪ novembroאס20618

li dos quais,“de origem julaica"foram acusa-
dos abertanonte de participarem em uma cons.

1

piraçao mundial "judaica-nacionalista-Sionis-
ta e Impºrialista" para derrubar a Democracia

 

       

 

| Fopular Tschekaclais uma vez explorou-ss as 1mentiras do Protecolos de Sétis ds Sião.
Todos foram sondenados & morto.

À
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Um regime totalitário tem uma necossi- Do acordo às confossHos na:dade insaciável de "inimigos públicos'', por apenas grupos sionistas c promsionistas conovos bodes expiatérios nos quais possa colo laboraram mas até o Joint ;Bnai Briih cocar o peso dos seus fracassossVítimas são cntidades assimilaçionistas Tschckas,presas ,denunciadas e "liquidadas! não comn 2indivíducs,mas como membros do שנהכס 8 ₪ Naturalmonts a cosnpiração opeitos e estrarge?». “Ser suspo so “E já um ra financiada pelos Rothschilds,culpado e a culpa & sempre coletivas

Cada paiscra pronunciada no
julgamento tinha a finalidade em atiçar o
ódio aos judsA ninguém passou desporoobá

Traiçao potencial deve sor extirpada
desde

a

s suas raízes -o ostas raizos sãe ce E :
daaf reg ig a AE do os epitoios de sionistas;intesaciona-ש 3 É Clar 0 01008 ב 5 4 . 4 - :

2 ו ETUD ל : 0- lista nacionalista burguês o para deixar
fim último de um expurgo é o oxtermínio de ' 3 maisו claro ainda junio ao nomo go cada pm
uma classe inteira de pos

:
6 inteira de possoas, cusado vinha acrescontado as palavras

àכ.]ו

AS vítimas de julgamento de Praga om
ram pessoas sem c mínimo traço de judaismo Cada acusado foi interrogadoexceto aquilo que cs nazistas tinham c costu-a respeito des seus antesecdentos pessoamº de chamarsocrigem racial".Xies nao eram e ressaltava-se as origens "סט Amsionistas - eles combateram o sionismo sua daicas! "Sionistas'!,como meio de prevar dovida inteira, Eles nao eram capitalistas = quem tem Êsse passado nao podo-ss «lho en»Sles na vordade tiveram um papel prepoderan- tregar cargos ds confia: ças Atê vs não-ju-te na expropriação 66 propricdado judaixa bem deus foram cbrigados a confessar como cricomo não judaica.Lles não oram judous nacio- me capital ter se cercado de judeus,nalistas -Sles ronunciaxram ao nacionalismo
cm todas as suas formas no dia em que se 11 Para evitar que uma parecla daliatam ao Partido Comunista Quando êlos pro população anti-comunista simpatizasse comferiam algumas frases nacionalistas 077160 ₪8 slançaram-lnes acusações de gue sabomalguma mudança da linha do partido, ra um na- taram a עמה 2080 o deixaram esfm doscion esmo Tscheko,aliás «m nacionalismo sem povo, Se faltava pao scarne ou oletricidamPro d” acordo às orientações de Moscou c que de :S€ as horas de trabalho oram longas '=creditava a União Soviética'o seu papel do era tudo culpa dos conspiradores judous.Pafria de toda a humanidade Bies tinham umasó fideli - 1

לב
כ800

010006 0Partido o Moscou Havia uma clara finalidado .
Os judas foram considerados rasponsavois
pelos fracassos do regime cCtansky o sous
cumpiices foram simples tonreas forçados a
servir Svalin na vida e ra morte,

E-mesmo assim Blocos foram julgados e en
foreados.Poram obrigados a confessar a sua
Participação em uma conspiração mundial Bra
um plano na qual coopiravam Ben CurionaPrs- O nome dos acusados ;S LANSKI ,mansAna Paufter da Romeniaçliord-chai Oron do BMTNDoRe FRaJIA s PUANE5TMONS .HAJDU » LONDONIsraelysendo os diplomatas israelis moninos LO4BT.MARCULIS.,do recados.
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