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J0disk Lntrzionisme
af pastor Koi KjenHansen, Jerusalem

Det hprerdesvrerre
ikke til sjreldenhederne
at se anti-semitiske,
anti.zionistiske
og anti-israelske
slagord i mangelande.Den israelskepresseer forstfleligtnok denf/rste pri plettentil at refereresidanne
slagord,entendenu serdagenslys i Rusland,Latinamerikaellerprflandresteder.
tzgsa en del grupper i Vesteuropa har en klar antizionistisk
holdning, omend man g/r sig
behjertede anstrengelser for
at sondre mellem antizionisme
og antisemitisme.Vist ikke altid med lige stor virkning!
I de omrider, som blev besat af Israel i 1967,er der meget forstieligt ogsi en klar antiisraelsk holdning. Uanset
hvordan man end vender og
drejer det, er israelerne en
besrettelsesmagt,nir man ser
tingene fra arabisk side. De
smi hverdagsoplevelser,som
mOder en, nir man bor hernede, og nir man bide har
kontakter til israelsk og ara_ ^ side, fortaller noget om
misforstielser, fiendskab, ja
had. Yderst trist er det naturligvis at vare vidne til noget
sidant, men som fremmed i
dette land kan man bare hore
uden at g4re ret meget.
Splrgsmilet om zionisme
eller ej er imidlertid ikke blot
en kamp mellem jgder og arabere. Kampen fpres ogsi mellem jode og jgde, hvilket miske er det. der kan undre
mest, nir man f@rste gang
konfronteres med det. Fra et

demokratisk synspunkt er det
vel kun godt, at alle fir lov til
at udtrykke sin mening. Om
ikke andet si viser det. at Israel i forhold til sine fleste naboer er kommet forholdsvis
langt. Det viser samtidig,at det
er umuligt at srette alle j@deri
6n bis. Hvis man ikke vidste
det f4r, v6d man det efter nogle fi samtaler, at jgder og j0der er mange ting. Og at der
er mange meninger om 6n
ting. Eller som man siger med
et glimt i gjet hernede: Hvor
der er tre israelere. er der
fire meninger!

JOdistrantizionisme
Et ydersynspunkt blandt de
mange synspunkter, der ogsi
findes i sp/rgsmilet om synet
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hasidiske grupper er denne
blevet beskrevetsom en ghetto
inden for hasidismen.
Denne antizionisme i den
nuvarende israelske stat virker naturligvis strcrkt pi en
fremmed. Imidlertid var antizionismen i en hvilken som
helst form, altsi bAde den politisk og den religi/st begrundede. ilcke fremmed for andre
hasidiske grupper ved irhundredeskiftet. Imidlertid reviderede f. eks. bide Belzer- og
Gurhasidismen deres ant:zio"ristiskeholdning efter Den 2.
Verdenskrigs radsler mod
det jgdiske folk. Disse sidstnrevnte grupper har siledes
deres eget politiske parti Agudat Israel, og deltager herigennem i det politiske liv i dagens Israel.
Den religigsezionisme
I sp/rgsmAlet om forholdet
mellem staten Israels oprettelse og Messiastidener der ogsi
blandt de ortodokse forskellig
opfattelse. For mange ortodokse er oprettelse af en selv-

standig j0dist stat det f/rste
glimt af messiastidensrealisation, forl6sningens begyndelse, forlpsningens morgengry.
Den israelske overrabbiner
Kook (dgd 1935)var en af hovedmandene bag denne opfattelse.Dog kan denne opfattelse
ikke sigesat have vundet over
alle ortodokse. En del religi6se zionister vil se statens oprettelse som udtryk for en
guddommelig nide og mene, at
den skyldes et guddommeligt
mirakel uden samtidig at hrevde, at det npdvendigvis er begyndelsen til den messianske
forl6sning.
I denne forbindelse er det
ogsi en iagttagelse vard, at
den oprindelige religigse zionisme ved dette irhundredes
begyndelse ikke almindeligvis
betragtede en jgdisk stats oprettelse ud fra en teologi om,
at dette skulle v@re forlosningens gry. Begrundelsen, som
den gang var almindelig, var at
eksilet eller diasporaen ikke
lrengere gav mulighed for at
leve fuldt i toraensind.
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Davidsstjernen
er herforenet
med hagekorset
med underskriften
NAZISRAEL.

Netop i det sprangfarlige
emne om Israels granser har
den jodiske forsker Zvi Yaron
Qfr. Immaru e/ summer 1974) i
sin bog om Kooks filosofi pivist. at der ikke i Kooks skrifter er henvisninger til granser, som der ikke kan diskuteres om. Yaron selv hrevder, at
det er umuligt fra et religipst
synspunkt at havde, at grrenser er sakrosankte. Kun hvis
det kan medfore dld, vil et
kompromis ang&ende grenser vare forbudt ud fra et religigst synspunkt. - Hertil
kommer det moralske sp@rgsmil, hvad man vil g@remed,
og hvordan man vil stille de
omkring en million arabere,
der lever i de omrider, der
blev besati 1967.
Et helt andet synspunkt indtages af den militante Gush
Emunim-gruppe, som ser det
som sit store mil at fi si mange nye israelske bebyggelser
som muligt pi de besatte omrider i Samariaog Judrea.
Hvilke politiske l6sninger
der end findes, vil ingen kunne
tilfredsstille alle. Som det er
antydet, hanger dette bl. a.
sammen med de forskellige
syn pi staten Israels eksistens
og dens forhold til messiastiden. Men underligt er det nu
alligevel at trenke sig - hvis
man skal stille tingene pi spidsen - at den eneste l6sning,
som vil kunne tilfredsstille den
jgdiske menighed Natorei
Karta faktisk er staten Israels
undergang.
Om det i givet fald vil give
samme gruppe frihed til at udtrykke sig og leve sit eget liv,
kan man miske si have sine
tvivl om.

