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„És [Ábrahám] fölemelte szemeit és látta,  
s íme három férfiú áll előtte…”  

(1Mózes 18:2) 



A Lativ Kolel nagy örömmel 
látja vendégül Dr. Shalom 
Srebreniket, az Arachim szer-
vezet kiemelt előadóját, a 
Sziráki Kastélyban megrende-
zésre kerülő sábátonon. Újsá-
gunk első rovatában egyik 
nagysikerű előadását közöljük 
írásos formában. 

Keleti Dávid rabbi 
 
A Tóra szerint a szabad válasz-
tás az ember legmagasabb ren-
dű tulajdonsága, ez különböztet 
meg minket az állatoktól, és ez 
tesz minket Isten képmásává. A 
szekuláris megközelítés mate-
rialista, vagyis úgy tekinti, 
mintha a világban csak anyag 
lenne. A materializmus logiku-
san a determinizmushoz vezet, 
amely szerint minden előre el 
van rendelve. Nem olyan mó-
don, mint a keleti vallásokban a 
fatalizmus, a sors-fogalom 
alapján, hanem úgy, mint a tu-
dományban: amikor fellövünk 
egy rakétát pontosan ki tudjuk 
számítani az egész röppályát, 
mert a természet törvényei ha-
tározzák meg, hogy mi fog tör-
ténni. Ha tehát csak anyag van 
a világegyetemben, és mi csak 
egy halom molekula vagyunk, 
akkor elméletileg minden, amit 
teszünk előrelátható. Ez a de-
terminizmus, és e szerint egy 
napon a tudomány képes lesz 
pontosan meghatározni min-
den tettünket.  

A híres angol filozófus, Isaac 
Belin szerint az egész társadal-
munk nagyon álszent. Elítéljük 
az embereket, mondván, hogy 
felelősek a tetteikért, illetve ki-
tüntetjük a hősöket, más oldal-
ról viszont fenn akarjuk tartani 
a materializmus világnézetét, 
ami alapján nincs felelősség. 
De ha minden előre kiszámít-
ható, és nincs szabad akarat, 
akkor hogyan lehet elítélni vagy 
dicsőíteni embereket?  

A zsidó vallásban azt tartjuk, 
hogy van szabad akaratunk, 
mert mindannyian Isten képére 
teremtett emberi lények va-
gyunk, és nem gépek. Van ben-
nünk egy isteni rész, nem csak 
anyagból vagyunk. 

Hogyan történik az emberi 
választás általában? Legtöbb-
ször a preferenciák alapján vá-
lasztunk, mit szeretünk jobban. 
Sakkjátékosként megdöbbentő 
volt számomra, amikor meg-

tudtam, hogy a legjobb sakk-
programok képesek megverni a 
világbajnokokat. A sakk folya-
matát sikerült lebontani egy-
szerű matematikai egységekre, 
minden figurának specifikus 
pontszámot adtak, minden 
helyzetben mást, és ezeket 
kombinálták. A program képes 
tervet készíteni: minden szituá-
ciónak kiszámolja a pontjait, és 
a legmagasabbat választja. 
Amikor tehát mi is a preferen-
ciák alapján választunk, úgy 
viselkedünk, mint a gépek. 

Vegyük az embert és a gépet. 
A jól működő géptől azt várom, 
hogy teljesen kiszámítható le-
gyen a működése, de ha egy 
embernél tapasztalom ugyan-
ezt, akkor az egy torz ember, 
hiszen úgy működik, mint egy 
gép. A mi definíciónk és a 
nagyságunk nem más, mint az, 
hogy választhatunk. Ezzel 
szemben az előbb láttuk, hogy 
nagyon gyakran igenis mecha-
nikusan, preferenciák szerint 
működünk.  

Van egy másfajta döntési 
helyzet: amikor a két lehetőség 
erkölcsileg egyformán értékes 
(pl. háborúba menni, vagy a 
beteg édesanyát ápolni otthon) 
akkor csakis rejtett, tudatalatti, 
pszichológiai okok miatt fo-
gunk választani. Azt látjuk te-
hát, hogy még az érték-
konfliktusok is csak mechani-
kus döntések. 

Ha a két lehetőség között 
csak nagyon kicsi különbség 
van (pl. moziba menjek, vagy 
étterembe) a döntésünk után 
sokszor rögtön a másik válasz-
tás tűnik a jobbnak. Ilyenkor a 
kognitív disszonancia redukció 
segítségével becsapjuk magun-
kat. Ez a „savanyú a szőlő” ese-
te, amikor a bosszúság elkerü-
lése végett eltorzítjuk a képet, 
mert jobban akarjuk érezni 
magunkat az által, hogy felna-
gyítjuk a különbséget.  

Ameddig csak az értékek és 
a szükségletek konfliktusáról 
van szó, addig optimalizálom 
őket, és a nekem legjobban 
megfelelőt választom. Az ember 
igazi konfliktusa ott kezdődik, 
amikor belép az igazság, és a 
„nekem legjobb” és a „helyes 
döntés” szembe kerül egymás-
sal. Az állatoknak és a gépek-
nek nincs ilyen konfliktusuk. 
Nekünk embereknek van. 

Alapesetben az igazság in-
tenzitása sokkal erősebb, mint 
a szükségleteim. Ha sábeszkor 
kedvem támad, mondjuk tv-t 
nézni, akkor, mivel az igazság-
hoz fűződő kapcsolatom és él-
vezetem erősebb, mint ez az 
igény, a helyes döntést hozom 
meg, anélkül, hogy használnám 
a szabad akaratomat, mert a 
gép mindig azt mondja, hogy 
kövessem az erősebb döntést. A 
probléma ott kezdődik, amikor 
az a jó érzés, amit az igazság 
nyújt, kisebb, mint a szükségle-
té, mert ilyenkor is a gép dön-
tési mechanizmusát kell követ-
ni. Ha követjük a magasabb 
pontszámú lehetőséget, ami a 
preferencián alapult, problé-
máink támadnak az igazsággal, 
úgyhogy elővesszük a kognitív 
disszonancia redukció módsze-
rét, hogy jobban érezzük ma-
gunkat, és eltorzítjuk az igazsá-
got.  

Van viszont egy kevésbé me-
chanikus lehetőség: képesek 
vagyunk felerősíteni vagy csök-
kenteni az opciók erejét. Embe-
ri lények vagyunk, Isten kép-
mására lettünk teremtve, van 
lelkiismeretünk. Használjuk fel 
a képességünket, a képzeletün-
ket az ellenkező irányba, növel-
jük az igazság erejét és csök-
kentsük a szükségletét. A he-
lyes döntés hirtelen erősebb 
lesz, mint a másik, meglátjuk a 
teljes képet, ezáltal van erőnk 
felülkerekedni, és győzni. Ez a 
szabad választás. 

A zsidóság több-
féle módszert is ta-
nít, amelyekkel arra 
használjuk a képze-
letünket, hogy he-
lyesen döntsünk és 
nyerjünk, viszont 
csakis olyan ember 
képes választani, aki 
számára létezik igaz-
ság. Akinek nem, az 
mindig a preferenci-
ái után fog menni, 
mindig a sakkgép 
módszere szerint fog 
dönteni.  

Isten a legna-
gyobb jót akarta ne-
künk adni. Elrejtő-
zött, és a zsidóknak 
adta azt a feladatot, 
hogy felfedjék Őt a 
világnak. Ez nagyon 
nehéz, de vannak 

tanaink, amik segítségével lát-
hatjuk, hogy legyőzhetjük az 
összes akadályt. Ez nem azt je-
lenti, hogy csak jó dolgok fog-
nak velünk történni, hanem 
hogy mindentől fejlődni fo-
gunk. Egész életünkben fejlő-
dünk, és közben megváltoztat-
juk az emberiséget, felfedjük az 
Örökkévalót mindenki számá-
ra. 

Eddig a jövő vonatkozásá-
ban beszéltünk a szabad válasz-
tásról, de sokan vagyunk, akik 
az életünk közepén találkozunk 
a vallással. A zsidóság szerint 
megváltoztathatjuk a múltat 
azzal, hogy megváltoztatjuk a 
jelentését. Ha valaki tsuvát 
tesz, (belátja, hogy valamit 
rosszul csinált, és elhatározza, 
hogy ezentúl máshogy fog ten-
ni) még a bűnei is érdemekké 
változnak. Hogy lehet ez? Úgy, 
hogy megváltoztatjuk a múlt 
jelentését, és Isten azt mondja, 
hogy ez által változnak a bűnök 
érdemekké, hiszen rajtuk ke-
resztül javulunk, fejlődünk. Is-
ten tehát vissza tudja adni az 
elvesztegetett időt. Ez azt jelen-
ti, hogy összegyűjtötte minden 
butaságunkat, amit elkövet-
tünk, azért hogy majd a megfe-
lelő időben micváként adhassa 
vissza nekünk. Mondhatnánk, 
hogy ez egy elfogult ítélet, de 
hát a bíró nem más, mint az 
apánk.  
 
A cikk eredetileg egy hosszabb 
előadás formájában, szóban 
hangzott el az Arachim szerve-
zet egyik szemináriumán. Az 
előadás szövege teljes terje-
delmében a www.lativ.hu web-
oldalon olvasható.  

Fordította: D. Ch. 
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Hosszú generációk óta a zsidó 
nép nagy jelentőségű és kedves 
micvája a vendégek fogadása, 
ahogyan erről olvashatunk tör-
ténetekben, anekdotákban. A 
gyökere visszanyúlik egészen az 
első ősapánkig, Ábrahámig. 
Sokszor találjuk a Tórában, a 
prófétai iratokban, midrások-
ban, hogy Ábrahám életében 
milyen nagy jelentőséggel bírt a 
vendégfogadás, olyannyira, 
hogy azt mondják bölcseink, a 
sátra mind a négy oldalról nyit-
va volt, hogy akármelyik irány-
ból érkezzen is vendég, köny-
nyedén be tudjon menni. 

A vendégfogadás prototípu-
sát teljességében a Vájérá 
hetiszakaszban olvashatjuk, 
amikor Ábrahám 99 évesen, 
három nappal azután, hogy sa-
ját magának elvégezte a körül-
metélést, ült a sátra bejáratá-
nál, és várta a vendégeket. Há-
rom vadidegen vándor érkezett, 
mire ő kiszaladt eléjük, leborult 
előttük, és kérlelte őket, hogy 
térjenek be hozzá. Bekísérte 
őket, hozott nekik vizet, hogy 
megmosakodjanak, és szaladt 
elkészíteni többféle ételt is a 
számukra. Majd az étkezés vé-
geztével elkísérte egy darabon a 
vendégeit. Mindebben Ábra-
hám bemutatta e micvá tökéle-
tes teljesítését. A vendégek fo-
gadására való várakozás, majd 
a fogadásuk, a velük való be-
szédmód (tisztelettel és alázat-
tal), a házába való bekísérés, a 
megvendégelésük, majd az el-
kísérésük, mindezek egy nagy 
és teljes cselekedet tökéletesen 
kidolgozott részletei. Magában 
a Tórában nincs konkrétan, pa-
rancsolat formában megemlítve 
a vendégek fogadásának a 
micvája, mégis többen úgy tart-
ják, hogy a vendégfogadás tórai 
törvény. Nem önálló, hanem 
alfaja két általánosabb 
micvának. Az egyik a „vehá-
láchtá bidrácháv” (járj az útja-
iban), ami ara szólítja fel az 
embert, hogy tevékenységeiben 
és tulajdonságaiban hasonlóvá 
váljon az Örökkévalóhoz, és 
ezáltal teljesítse be azt, hogy 
Isten a képmására teremtette. 
Cselekedeteiben: úgy ahogy az 
Örökkévaló felöltöztette Ádá-
mot és Évát, mikor kiküldte 
őket az Éden kertből, ő is öltöz-

tessen fel ruhába olyan embe-
reket, akiknek nincs ruhájuk. 
Úgy ahogy az Örökkévaló elte-
mette Mózest, segédkezzen ő is 
olyan halottak eltemetésében, 
akiket nincs aki eltemessen, 
stb. Ezenkívül próbálja elsajátí-
tani azokat a tulajdonságokat, 
amikkel az Örökkévaló rendel-
kezik, ahogy mondják bölcse-
ink: ahogy ő kegyelmes, te is 
legyél kegyelmes, stb. 

Eszerint a vendégfogadás 
célja, hogy a cheszed, a jótevés 
által hasonlatossá váljon az 
Örökkévalóhoz. 

Ugyancsak bele szokták fog-
lalni a „szeresd barátod, mint 
önmagad” micvájába, azaz pró-
bálja magát behelyezni az uta-
zó, vendég helyzetébe, és ahogy 
neki jól esne, ha befogadnák 
valahová kicsit megpihenni, 
ahol ehetne valamit, mosakod-
hatna, úgy tegyen ő is a ven-
déggel. 

Bölcseink a fent említett tör-
ténetből még egy különleges, 
elsőre akár túlzásnak is tűnhető 
szabályt tanultak. Mikor Ábra-
hám meglátta a „vendégeket”, 
megkérte az éppen nála tartóz-
kodó Sechinát (kb. a Teremtő 
jelenléte), hogy várja meg, amíg 
a vendégfogadás micváját el-
végzi. Innen tanulták bölcseink, 
hogy „nagyobb a vendégek fo-
gadása a Sechiná fogadásánál”. 
Van, aki úgy értelmezi ezt (Ráv 
Sách nevében), hogy amíg a 
Sechiná fogadásában az ember 
egy „külső szemlélő” – látni en-
gednek neki valamit, amit ő kí-
vülről néz –, addig a vendégfo-
gadásban, a Teremtő tulajdon-
ságával megegyezően viselke-
dik, így aktívan társul a 
Sechinával. (Ez azonban nem 
az egyszerű, formális vendégfo-
gadásra vonatkozik, hanem 
olyan estre, amikor a vendégfo-
gadó szándéka teljesen tisztán 
a vendéggel való jótevésre irá-
nyul.) 

Ráv Dessler egy kicsit más-
ként értelmezi ezt: a fő akadá-
lyozó tényező abban, hogy egy 
ember felismerje és közel ke-
rüljön az igazsághoz, illetve a 
Teremtőhöz, saját maga érin-
tettsége. Nehéz felismerni, be-
látni az igazságot olyan dolgok-
ban, amiben bizonyos okok mi-
att szeretném, ha az igazság 

máshogy lenne. Minél erősebb 
az embernek az öntudata, az 
egója, annál erősebben érintett 
bizonyos dolgokban, annál ne-
hezebb felismernie az igazsá-
got. Az igazság az emberen kí-
vül álló abszolút dolog, amit az 
önmagába bezárt ember nem 
tud megközelíteni. A másoknak 
történő adás az, ami segít ki-
szabadulni az „én” fogságából. 
Abban a pillanatban, hogy az 
ember képessé válik észrevenni 
egy rajta kívül álló személy 
szükségleteit és felébred benne 
a vágy, hogy kielégítse azokat, 
máris kilépett abból a börtön-
ből, ahol csak önmagát volt ed-
dig képes érzékelni. Minden 
egyes adás által (amiben az adó 
szándéka tisztán és kizárólag a 
kapó igényeire irányul) köze-
lebb kerül az adó az igazsághoz, 
és egyúttal a Teremtőhöz, min-
den igazság forrásához is. Esze-
rint, amikor valaki vendégeket 
fogad, egyben a Sechinát is fo-
gadja, közelebb kerül a Terem-
tőhöz. Ez ráadásul még maga-
sabb szintű, mint a prófécia, az 
elképzelhető legmagasabb 
szint, hiszen a prófécia bizo-
nyos szempontból ajándék, 
amit az arra érdemes ember 
kaphat meg, míg a másokkal 
való jótevés általi közeledés az 
igazsághoz illetve a Teremtőhöz 
saját munkánk eredménye és ez 
által örök részévé válik az em-
bernek. 

 
A vendégfogadás törvényei 

 
Milyen esetre vonatkozik a 
vendégfogadás micvája? Ha 
valaki találkozik átutazókkal, 
vagy bárkivel, akinek szüksége 
van fedélre, micvá, hogy meg-
tegyen érte mindent, amit sze-
retne, hogyha vele tennének 
hasonló helyzetben. Azaz, vigye 
be a házába, adjon neki enni, 
inni, készítsen neki helyet lepi-
henni. Majd amikor a vendég 
elmegy, micvá kikísérni. Eze-
ken kívül igyekezni kell a ven-
dég összes egyéb szükségletét is 
kielégíteni. Ugyan nagy fontos-
sága van annak, hogy mindenki 
saját maga foglalkozzon a ven-
dég szükségleteivel, mégis 
micvá, hogy a gyerekeit is ne-
velje erre, ezért bizonyos rész-
leteket átengedhet nekik. Ez a 

micvá nem kizárólag olyan 
esetre vonatkozik, amikor a 
vendég szegény, gazdag embert 
is micvá a házunkba fogadni, 
még ha nem is lenne rá szüksé-
ge mert megtehetné, hogy ki-
vesz egy szállodai szobát. Sőt, 
van, aki azt mondja, hogy még 
olyan esetben is, ha valaki csak 
egy étkezést készít elő barátja, 
ismerőse tiszteletére, micvá-
nak, vendégfogadásnak számít. 
Szegény embert befogadni 
azonban nagyobb micvá, mert 
ezáltal a cedáká, a jótékonyság 
parancsolatát is teljesíti. E 
micvá nagy fontossága miatt az 
is előfordul, hogy más törvé-
nyekben, szokásokban könnyí-
tünk. Például, ha valamilyen 
okból csak a ház ura tudja fo-
gadni a vendégeket, és ennek az 
ideje egybeesik a zsinagógai 
imádkozás idejével, szabad el-
mulasztania a minjennel való 
imádkozást, csak hogy fogadni 
tudja a vendégeket. Még egy 
példa: a Chofetz Chájim, ha 
vendégei voltak péntek este, 
nem énekelte a kidus előtt a 
hagyományos Sálom Álechem 
kezdetű dalt, mert attól tartott, 
hogy vendégei talán éhesek és 
emiatt lemondott erről a szép 
hagyományról. Ehhez hasonló-
an több egyéb esetet is említe-
nek a döntvényhozók, amiben 
könnyítünk a vendégfogadás 
micvája végett. A vendégfoga-
dás összes részlete egy alap-
gondolatból ered, hogy a ven-
dég minél kellemesebben, ott-
honosabban érezze magát, ne 
kelljen szégyenkeznie amiatt, 
hogy más házában lakik, más 
kenyerét eszi. Azt mondják böl-
cseink: „Legyenek a szegények 
a házad népe” (Pirké Ávot 1:5). 
Rábénu Joná ezt úgy magya-
rázza, hogy az ember olyan 
módon fogadja a házába a sze-
gényeket, hogy ne kelljen szé-
gyenkezniük, úgy bánjon velük 
és úgy érezhessék magukat ná-
la, mint a saját háza népe, mint 
a saját gyerekei.  

A vendégeket örömteli arc-
cal fogadjuk, ezzel kifejezve, 
hogy örülünk a jöttüknek. Te-
gyünk rögtön eléjük ennivalót, 
hiszen lehet, hogy éhesek. 
Olyan módon szolgáljuk ki 
őket, mint egy gazdag ember, 
nehogy a vendégeinkben azt az 
érzetet keltsük, hogy hiányozni 
fog a családnak, amit megesz-
nek. Ha lehet, a háziúr (vagy a 
háziasszony) maga ossza ki   
nekik az adagokat, nehogy szé-
gyenkezzenek kellő mennyi-

 

 

Háchnászát orchim 
A vendégfogadás öröme 
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ségű ételt magukhoz venni. Ne 
nézzük a vendégünket, vagy az 
adagját evés közben, hogy ne 
váltson ki belőle szégyenérze-
tet. Mutassuk meg a vendégek-
nek, hogy hol van a mellékhely-
ség, mert talán szégyenlősek és 
nem kérdezik meg. Ugyancsak 
azt is, hogy hol találnak zseb-
kendőt, főleg ha meg vannak 
fázva. Ezekhez hasonlóan előz-
zünk meg minden olyan helyze-
tet, amiben a vendégek kelle-
metlenül éreznék magukat. Ha 
szükségük van ágyakra, szobá-
ra, lehetőségünk szerint a leg-
kényelmesebben helyezzük el 
őket.  

Minden ember köteles fog-
lalkozni ezzel a micvával, még 
az is, aki szegényebb sorsú, 
vagy egészségileg nincs tökéle-
tes helyzetben, de csak olyan 
esetben, ha a saját szükségleteit 
ki tudja elégíteni. Ellenkező 
esetben az az általános szabály 
marad érvényben, hogy az em-
ber elsősorban magáról köteles 
gondoskodni, és csak ezután 
másokról. 

Különös fontossága van an-
nak, hogy Jom Tovkor, ünnep-
napon, fogadjon az ember ven-
dégeket, vagy gondoskodjon a 
szegények szükségleteiről. Aki 
csak saját maga vagy csak a 
családjával eszik, iszik, örven-
dezik és a szegényekkel nem 
törődik, annak mindez nem 
ünnepi örömnek, csak a gyom-
ra örömének számít (Rámbám) 
A vendégfogadás micvájának 
utolsó szakasza, a vendégek ki-
kísérése különös jelentőséggel 
bír. Ez elsősorban olyan esetre 
vonatkozik, amikor a vendég 
nem ismeri eléggé az utat, 
ilyenkor fontos útbaigazítani, 
úgy, hogy biztos ne tévedjen el. 
Olyan esetben is, amikor a ven-
déget nem fenyegeti ez a ve-
szély, micvá kikísérni a kapuig 
vagy legalábbis egy pár métert. 

Azt mondták bölcseink, hogy 
amikor állt a Szentély, az oltá-
ron bemutatott áldozatok en-
geszteltek a bűneinkért, most, 
hogy nincs Szentély, az ember 
asztala szolgál oltárként, és ha 
vendégeket fogad, a micvája 
úgy számít, mintha áldozatot 
mutatott volna be az oltáron 
(Chágigá 27a). 

Anyai nagypapám Abádi 
Róbert ( צבי בן  נפתליבןונ רא"לע ) 
emlékére, aki számára a ven-
dégfogadás micvája egész éle-
tében különleges jelentőséggel 
bírt. 

Domán Sije 

„A második hónapban pedig, a 
hónap huszonhetedik napján, 
szárazzá vált a föld. És szólt 
Isten Noéhoz, mondván: Menj 
ki a bárkából, te és feleséged, 
fiaid, és fiaid feleségei teveled. 
Minden állatot, mely veled 
van, minden testből: madár-
ból, baromból és minden csú-
szó-mászóból, mely mozog a 
földön, vigyél ki magaddal, 
hogy nyüzsögjenek a földön, 
szaporodjanak és sokasodja-
nak a földön. És kiment Noé és 
fiai, az ő felesége, és fiainak 
feleségei ővele. Minden állat, 
minden csúszó-mászó, minden 
madár, és minden, ami mozog 
a földön kimentek a bárkából 
az ő nemük szerint.” 

(1Mózes 8:14-19) 
 

Első látásra talán kissé megle-
pő, hogy miért volt ennyire 
hosszadalmas a bárka lakóinak 
otthagyni a hajót. Miután meg-
száradt a föld, nem mentek ki 
azonnal a bárkából, mint ahogy 
az várható lett volna, az Örök-
kévalónak külön fel kellett szó- 
 
 
 
 
 
 
 

 
„És Sára élete száz év és húsz 
év és hét év volt. Ezek voltak 
Sára életének évei.” (1Mózes 
23:1).  
 
Miért teszi hozzá a Tóra ezt a 
látszólag fölösleges mondatot: 
„Ezek voltak Sára életének 
évei”? 

Rási, a legismertebb kom-
mentátor így magyarázza: eb-
ből az ismétlésből azt kell érte-
nünk, hogy Sára életének vala-
mennyi éve jó volt. 

De hogy mondhatjuk ezt Sá-
ráról, aki sokáig meddő volt, 
megtapasztalta az éhezést, a 
száműzetést és az egyiptomi 
Fáraó, majd később Avimelech 
is elrabolta? 

lítania őket, hogy nyüzsögje-
nek, szaporodjanak, sokasod-
janak a földön! Negyven nap 
kényelmetlenség és bezártság 
után minden bizonnyal alig 
várták, hogy kiszabaduljanak, 
és ismét benépesíthessék a föl-
det… Vagy mégsem? 

Az ember szinte bármihez 
képes hozzászokni, jóhoz, 
rosszhoz egyaránt. Ez a mecha-
nizmus nagyon sokszor a túl-
élés záloga, és megóvja az em-
bert attól, hogy teljesen elkese-
redjen vagy megőrüljön. A 
pszichológiában Stockholm-
szindróma néven ismeretes egy 
jelenség: a túszok, a fogva tar-
tottak sokszor megkedvelik azt, 
aki fogva tartja őket, különö-
sen, ha az némi kedvességet is 
mutat feléjük. Noé esetében ez 
mindenképpen igaz volt, rend-
kívül önfeláldozó módon dol-
gozott egész végig, hogy az álla-
tok fizikai szükségletei ki le-
gyenek elégítve az özönvíz alatt. 
Nem csoda hát, hogy az állatok 
megkedvelték őt. Ez egyben 
magyarázattal szolgálhat arra is 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Anipoliból származó Reb 
Zusa azt mondja, hogy Sára tö-
kélyre fejlesztette magában azt 
a tulajdonságot, hogy mindig  
azt mondja: „Ez is jóra van.” 
Tisztában volt vele, hogy még 
az olyan események is, amelye-
ket mások rossznak tartanának, 
a Teremtőtől erednek és ezért 
képes volt pozitívnak értékelni 
ezeket. 

Az életünk minősége nem 
függ a rajtunk kívül álló helyze-
tektől. Vannak olyan emberek, 
akiknek az élete viszonylag si-
mán megy, mégis hajlamosak a 
kisebb kellemetlenségeket tra-
gédiaként megélni és így sötét 
színben látni az életüket. A   
Tóra  szerint  az  élet   célja  jelle- 

hogy miért nem hagyták el az 
állatok a bárkát Noé és családja 
előtt. 

Ha az ember sokáig bezárt-
ságban, rossz körülmények kö-
zött él, de mások kiszolgálják 
bizonyos szükségleteit, mikor 
végre kiszabadulhatna, gyakran 
inába száll a bátorsága. Fél, 
nem bízik a saját képességei-
ben, nem tudja, mi vár rá oda-
kint, a szabadság egyben 
megnövekedett felelősséget is 
jelent. Ez nem volt másként az 
egyiptomi kivonulásnál sem. Az 
ember, ha hosszú ideig abnor-
mális körülmények között él, 
gyakran elfelejti, milyen a nor-
mális élet, és a visszailleszkedés 
kezdetben nemritkán keserve-
sen nehéz, még akkor is, ha 
külső, objektív szemszögből 
nézve egyértelmű javulás kö-
vetkezett be a körülményeiben. 

Kívánom mindannyiunknak, 
hogy legyen erőnk és bátorsá-
gunk kijönni a személyes „bár-
káinkból”. 

Kalász Marietta 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
münk tökéletesítése s erre éle-
tünk megad minden lehetősé-
get. Sára mesterfokon volt tu-
datában ennek, ezért folyama-
tosan a fejlődésnek szentelte 
magát és az élete végén valóban 
el lehetett mondani róla, hogy 
valamennyi éve jó volt.  

Ezt a gondolatot nagyon fon-
tos megértenünk és magunkévá 
tennünk. Minden élethelyzet-
ben azt kell néznünk, hogy ez 
hogyan szolgálja a mi szellemi 
fejlődésünket, minden nehe-
zebb pillanatban meg kell kér-
deznünk magunktól: „Hogyan 
segíti a jellemem csiszolódását 
az, ami történt velem?” 

Forrás: Aish.com 
Fordította: D. Ch.
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Személyes bárkáink  

Noách 

Rabbi Kalman Packouz 

Chájé Szárá 

Az optimizmus ereje  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„És nagy nemzetté teszlek, és 
megáldalak téged, és felma-
gasztalom a te nevedet, és ál-
dás leszel.” (1Mózes X:Y) 
 
Ez az első kommunikatív aktu-
sok egyike Ábrahám pátriárka 
és az Örökkévaló között, 
amelyben az Örökkévaló szá-
mos jutalmat ígért Ábrahám-
nak, ha otthagyja a szülőföldjét. 
Az egyik jutalom az volt, hogy 
Ábrahám „áldás lesz”. Rási sze-
rint ez azt jelenti, hogy képes 
lesz áldást osztani másoknak. 

Viszont a héber eredeti más-
képpen is érthető: „és legyél 
áldás”, tehát felszólító módban. 
Más szóval, az Örökkévaló 
megparancsolta Ábrahámnak, 
hogy éljen olyan életet, hogy 
már a jelenléte áldást jelentsen 
mindenkinek a környezetében. 

Ábrahám nagyon sok áldást 
kapott az Örökkévalótól, de 
mindezzel együtt járt a fenti 
parancsolat is: hogy viselkedjen 
úgy, hogy önmaga áldás legyen. 

Mind az áldások, mind a 
fenti parancsolat nem csak Áb-
rahámra, hanem az összes le-
származottjára, a zsidó nép 
egészére is érvényes. Ennek 
szellemében arra kell tehát tö-
rekednünk, hogy a jelenlétünk 
megörvendeztessen másokat, 
hogy a családunk örüljön, mi-
kor hazajövünk, az emberek 
élvezzék a társaságunkat, és 
valami olyasmit hozzunk létre, 
ami mások szemében érték és 
hasznos.  

Így valóban áldássá válha-
tunk a fenti parancsolatnak 
megfelelően. 
 

Kalász Marietta 

A hetiszakasz egyik legérdeke-
sebb epizódja a három vendég 
látogatása Ábrahám és Sára 
sátrában. A Tóra először 
„ánásim”-nak, embereknek 
hívja a három látogatót. Ábra-
hám bizonyára annak is látta 
őket – beduin araboknak, azt 
feltételezve róluk, hogy bál-
ványimádók, akik megszentel-
ték a port a lábaikon. Ezért ud-
variasan megkéri őket, hogy 
mossák meg lábaikat, mielőtt 
leülnek enni az otthonában. 

A zsidóság – ellentétben a 
nem izraelitákkal – előírja a 
kézmosást, mielőtt kenyeret 
ennének.  Mindenesetre a Tóra 
szövegéből egyértelmű, hogy a 
látogatás kezdetén Ábrahám és 
Sára úgy tekint ezekre a vendé-
gekre, mint három átutazó ide-
genre. Hirtelen Ábrahám rájön, 
hogy ez a három látogató való-
jában az Örökkévaló angyalai, 
akiknek az a feladata, hogy fel-
fedjék a Teremtő terveit és be-
teljesítsék küldetésüket. 

A Tóra most „máláchim”-
nak, angyaloknak hívja őket. 
Mindig volt egy olyan érzésem, 
hogy  mély,  tudatalatti  üzenete 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tórában ez áll: „És Izsák sze-
rette Ézsaut, mert kelepcébe 
csalta szavaival…”(1Mózes 25: 
28). Ez azt jelenti, hogy sikerült 
elhitetni az apjával, hogy ő igaz 
ember.  

Rabbi Eliyahu Eliezer 
Dessler a híres kabbalistát, 
Árizált idézi, aki szerint hiba 
azt gondolnunk, hogy Ézsau 
valóban képmutató volt és csu-
pán megpróbálta becsapni az 
apját. Ha Izsák hibázott, akkor 
„jó oka kellett, hogy legyen a 
tévedésre”. Ézsaunál az volt a 
probléma, hogy a kiejtett spiri-
tuális szavak mögött nem lako-
zott erre fogékony lélek. 

van az Ábrahám vendégeinek 
leírásában történt változásnak. 
Nevezetesen, hogy pusztán az 
Ábrahám és Sára sátrába való 
betérés átváltoztathatja a po-
gány beduin arabokat égi an-
gyalokká. Ilyen a hatása Ábra-
hámnak a világra, Ábrahám és 
Sára sátrának a társadalomra.  
A hittiták meghatódva mond-
ják: „Az Örökkévaló hercege 
volt közöttünk”.  Az is volt. 

A zsidó otthon mindig az 
egyéni szellemi felemelkedés és 
szent átalakulás színhelye volt. 
A „műhely”, mely szent és elkö-
telezett embereket hozott létre, 
akik felelősséget éreztek az 
Örökkévaló és az emberiség 
iránt.  A Szombat és az ünne-
pek szertartásai, „ritmusossá-
ga” révén; a csönd, a szeretet-
teljes fegyelem, a békesség és a 
nyugalom által a zsidó otthon 
képes volt átformálni és fel-
emelni az embert. 

Egyszer volt nálam egy ke-
reskedő – egy textiltervező asz-
szony – pénteken kora délután, 
hogy ajánlatot adjon az ablakok 
díszítésére. A feleségemnek kö-
szönhetően  péntek  délután  az 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csupán szavai voltak spirituáli-
sak, ő maga azonban nem vált 
azzá. Ezért Ráv Dessler azt 
mondja, hogy az, aki úgy ejt ki 
a száján erkölcsi és spirituális 
szavakat, hogy azokat nem en-
gedi egyúttal a szívéig és a lel-
kéig is hatolni, nem más, mint 
a gonosz Ézsau párja.  

Tehát „a spirituálisan emel-
kedett ember” lényege az, hogy 
a szavakat, amiket kiejt, egyben 
bensőjévé is tegye; a Tóra esz-
ménye az, hogy ezt „beépítse az 
énbe”. Ennek különböző szint-
jei lehetségesek. Sokan nincse-
nek is tisztában, hogy milyen 
messze állnak attól, amit 

otthonunkat mindig békesség 
és nyugalom hatja át. Az asz-
szony mielőtt elment, megje-
gyezte: soha nem érzett még 
ilyen békességet, mint a há-
zamban. Elmagyaráztam neki, 
hogy ez a közelgő Szombatnak 
köszönhető. 

A Szombat maga a békesség 
és fogadásának is az egyetlen 
módja a békesség. A zsidó ott-
hon egyenes „leszármazottja” 
Ábrahám és Sára sátrának, ez-
által örökölte az ember meg-
szentelésének, felemelésének és 
megváltoztatásának képessé-
gét. Biztosítja azt a helyet és 
környezetet, ahol az ember 
munkálkodhat angyallá válá-
sán.  

Mindannyian megtapasztal-
hatjuk azt a megtiszteltetést, 
amit az angyalok látogatása je-
lent. Minden péntek este kö-
szöntjük őket az otthonunkban 
s ha akarjuk, elkísérhetnek 
minket egész héten.  Ezt az 
örökséget hagyta Ábrahám és 
Sára ránk, a gyermekeikre. 
 

Forrás: Torah.org 
Fordította: G. Sz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
valójában mondanak. Egy ilyen 
ember mondhatja, mennyire 
mélyen szeret mindenkit (ő 
maga még talán el is hiszi, hogy 
tényleg így érez), de egy figyel-
mes személy észreveheti, hogy 
valójában nagyon messze van 
ettől. A szavak ismétlése papa-
gáj vagy magnószalag módjára 
ugyancsak nem elég.  

Ha egy új gondolattal talál-
kozunk, foglalkozzunk vele újra 
és újra, amíg apránként behatol 
a lelkünkbe és a szavaink való-
ban az énünk részévé válnak. 
 

Forrás: Aish.com 
Fordította: Koleszár Edith 

 
Rabbi Berel Wein 

Az  Ábrahám  effektus 

Vájérá 

Hogyan 
váljunk 

  áldássá? 

Lech lechá 

 

 

Rabbi Kalman Packouz 
Toldot 

A kiejtett szó és a lélek  
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Bán Dénes, Döme, hirtelen 
tűnt fel a Lativ Kolel életé-
ben. Inspiráló személyisé-
gének és interaktív tanítá-
sainak köszönhetően ha-
mar a tanulócsoport egyik 
központi tagjává vált. Az 
interjúban arról mesél, 
hogy hogyan talált rá zsi-
dóságára, és miben látja a 
zsidóság lényegét.   
 
12 éves voltam, amikor egy vízi-
labda bajnokságon vettem részt 
Németországban. Az egyik csa-
pattársammal összevereked-
tünk, és lezsidóztam őt. Az edző 
meghallotta ezt. Amikor vissza-
értünk a reptérre, az édes-
apámnak elmondta, hogy mi 
történt, és hogy nem akar töb-
bet ilyet hallani a csapatban. 
Tisztán emlékszem, ahogy az 
apám az autóban nekikezdett: 
„Fiam, két dolgot szeretnék 
mondani neked. Az egyik, hogy 
nem szabad káromkodni. A 
másik, hogy inkább ne zsidóz-
zál, mert te is az vagy.” 

Ezek után, mint jó zsidó szü-
lők, beírattak a Fasori Evangé-
likus Gimnáziumba, ott kezd-
tem el ismerkedni a vallással. A 
gimnázium után Svédországba 
vezetett az utam, ahol közgaz-
dasági tanulmányokat folytat-
tam. Onnan, húsz évesen jutot-
tam ki Indiába, ahol először 
éltem át komoly spirituális él-
ményeket. Egy buddhista guru 
kezdett el tanítani. Teljesen új 
világ nyílt meg előttem a spiri-
tualitás szintjén. Amikor vi-
szont eldöntöttem, hogy elha-
lasztom az egyetemi tanulmá-
nyaimat, hogy kint maradok 
Indiában, és belevetem maga-
mat a buddhista életmódba, 
akkor a gurum azt mondta: 
„Your time hasn’t come yet. 
You have to go back!” – Haza-
küldött. Báruch Hásem. Ter-
mészetesen akkor még nem 
tudtam, hogy ez „hála Isten-
nek”. Utána jó pár évig részesé-
vé váltam a tipikus mindennapi 
mókuskeréknek. Hazajöttem, 
befejeztem az egyetemet, kap-
tam egy nagyon jó álláslehető-
séget, onnantól kezdve, ahogy 
az le van írva, ment előre a gé-
pezet, a sikeresnek mondható 
yuppie életmódot éltem. Min-
denem megvolt, amit elképzel-
tem magamnak, és nem csak 
anyagi szempontból. Jó bará-
tokkal voltam körülvéve, jó 
kapcsolatokkal, jó munkával. 

Mégis azt éreztem végig, hogy 
valami hiányzik ebből a remek 
életből, azt éreztem, hogy vala-
hogy ez mégsem elég. Huszonöt 
évesen kimentem Izraelbe. A 
tanulmányaimon keresztül 
kaptam egy ösztöndíjat Cipru-
son, és onnan utaztam át Izra-
elbe. Akkor volt életemben elő-
ször tfilin rajtam. Az első utam 
a Siratófalhoz vezetett, ahol 
odajött hozzám egy rabbi, a hí-
res Rav Schuster. Megkérdezte, 
hogy zsidó vagyok-e, mondtam 
hogy igen. Megkérdezte, hogy 
volt-e már rajtam tfilin, mond-
tam, hogy nem. És akkor rám 
rakta a tfilint.  

Kint maradtam egy ideig, el-
kezdtem kicsit tanulni. Akkor 
volt az első sábáti élményem, 
bent Jeruzsálem óvárosában. 
Ez az élmény örökre meghatá-
rozta az életemet. Olyan embe-
rekkel találkoztam, akik nagyon 
inspiráltak, nagyon nagy hatás-
sal voltak rám. Aztán hazajöt-
tem, és visszaestem a régi gé-
pezetbe, folytattam a megszo-
kott életemet. De a véletlen fo-
lyamán megint kijutottam Izra-
elbe. Úgy érzetem, hogy a vélet-
lenek sokasága vezeti az uta-
mat. Megvilágosodott előttem, 
hogy van itt valami olyan dolog, 
amit muszáj fölfedeznem. Va-
lami olyan bölcsességgel, tu-
dással, spiritualitással találtam 
szemben magam, amiről tud-
tam, hogy valódi mélységeihez 
nem lehet csak úgy hozzáférni. 
Bele kell ásnia magát az em-
bernek ahhoz, hogy jobban 
megérintse, megértse azt. De 
haza kellett mennem. Tisztában 
voltam azzal, hogy ha hazame-
gyek, akkor előbb-utóbb vissza 
fogok állni a mókuskerékbe, 
magával ránt az élet, marad 
minden a régiben. Ezért még 
Izraelben, a hazaindulás előtt, 
leveleket kezdtem írni magam-
nak. Úgy gondoltam, hogy ak-
kor kell gyorsan papírra vet-
nem az élményeimet, gondola-
taimat, amikor még frissen, ak-
tívan élnek bennem. Mondtam 
magamnak, hogy nézd Döme! 
Most még tisztán él benned az, 
amit itt átéltél. Jó lesz visszaol-
vasni a gondolataidat, ha majd 
otthon újra éled a megszokott 
életedet. Végül három levelet 
írtam. Otthagytam a leveleket 
az egyik családnál, akikkel 
megismerkedtem – és bár ígér-
tem magamnak, hogy vissza-
megyek –, arra kértem őket, 

hogy ha hat hónap múlva nem 
térek vissza, akkor kezdjék el 
havonta küldeni a leveleket. 
Aztán persze megjött az első 
levél. A fél év során gondoltam 
néha a levelekre, mégis, amikor 
megjött az első, és elolvastam, 
akkor úgy éreztem, hogy tisztá-
ra meg voltam bolondulva, 
amikor a leveleket írtam. Aztán 
jött a második és a harmadik 
levél is, és a harmadik után fog-
tam magam, és visszamentem 
Izraelbe. Akkor belevetettem 
magam egy több hetes tanulás-
ba, és hát átmentem azon a 
dolgon, amin egy asszimilált 
zsidó fiúnak át kell mennie. 
Egyértelművé vált, hogy van itt 
valami, amit mélységeiben kell 
felfedeznem, és ez hosszabb 
időt vesz igénybe. Három hó-
napra még hazajöttem, de tud-
tam, hogy már nincs szüksé-
gem több levélre ahhoz, hogy 
visszamenjek. Ezzel együtt az a 
pár otthon töltött hónap nem 
volt könnyű. Ahogy a 
Gemárában írva van, az élet 
nem könnyíti meg a döntése-
ket, mert ekkor kaptam életem 
legnagyobb ajánlatait, mindent, 
ami valaha álmom volt, azt 
nagyjából megkaptam volna, de 
akkor már semmi nem tudott 
eltéríteni az utamról. Hat évnyi 
munka után tanulni kezdtem 
Izraelben. Két évet jártam 
jesivába Jeruzsálem egyik kül-
városában, egy vallásos ne-
gyedben, távol minden világi 
élettől.  
 
Hogyan alakult a buddhis-
ta világlátásod? Hiszen, ha 
jól értem, nem te akartál 
szakítani vele, hanem a ta-
národ javasolta, hogy térj 
haza. 
 
Ha az ember nem gyakorol bi-
zonyos életmódot, akkor az egy 
idő után elhal. Így történt a 
buddhizmussal is. Ezzel együtt 
fontos tudni, hogy bizonyos 
gondolatok, élmények megma-
radtak. Ezek olyan dolgok, 
amik integrálhatók a zsidóság-
ba, nem mondanak ellent neki. 
A buddhizmust az teszi vonzó-
vá nagyon sok ember számára, 
– és talán ez az, ami nagyon 
sok embert odahúz – hogy pil-
lanatok alatt el lehet benne érni 
valamit. A zsidóságban viszont 
tanulni kell, rengeteget tanulni. 
Bele kell invesztálni ahhoz, 
hogy a mélységeit megértsd.  

Nem csak egyszerűen odamész, 
és már benne vagy, tudsz min-
dent. Ami az egyik alapvető kü-
lönbség a buddhizmus és a zsi-
dóság között, az az élethez való 
hozzáállás. Az, hogy mi kell, 
hogy legyen az ember célja. A 
buddhizmusban az a szent em-
ber, aki elhagyja a materiális 
világot, aki lemond a fizikai 
dolgokról, elvonul, kivonul. A 
zsidóságban ez teljesen más-
hogy van.  A zsidóságban az a 
feladat, hogy a mindennapi 
életben képes legyen az ember 
megtalálni a szentséget. A zsidó 
ember célja, hogy szentséget 
vigyen a tanulásba, a munkába, 
a szerelembe, a fizikai létbe. És 
azt gondolom, hogy ez sokkal 
nagyobb kihívás. A hétköznap 
nehézségeiben sokkal nehezebb 
megtalálni a jó utat, mint abból 
kilépve, egyedül, elvonulva jó 
embernek lenni. Az én érték-
rendem szerint sem abból válik 
az igazán nagy ember, aki egy 
hegytetőn, egyedül, nyugalom-
ban meditál. Ennél sokkal na-
gyobb kihívás helyt állni a min-
dennapi életben úgy, hogy a 
legnehezebb pillanatokba is 
belecsempésszük a szentséget. 
Mit teszek, ha egész éjjel üvölt 
a gyerek, a feleségem beteg, és 
közben nekem dolgoznom is 
kell? Az ilyen pillanatokban mi-
lyen ember tudok maradni? 
Hogyan tudom megoldani az 
ilyen helyzeteket? Ez nagy kihí-
vás. Lehet, hogy az az ember, 
aki elvonul egy hegyre meditál-
ni, ott ő jó ember, de nem biz-
tos, hogy egy nehéz, hétköznapi 
helyzetben is az tudna maradni. 
Azt gondolom, hogy alapvetően 
az embert nem arra teremtet-
ték, hogy kolostorban éljen, 
hanem arra, hogy családot ala-
pítson, gyerekei legyenek, má-
sokkal interakcióba lépjen. Az 
egyik tanítás mondja, hogy 
amikor meghalunk, elsőként 
azt a kérdést teszik föl nekünk, 
hogy becsületesek voltunk-e az 
üzleti életben. A nagy kihívás, 
aminek meg kell felelni az itt, 
az életben van. 
 
Mi történt veled a két év 
jesivában töltött idő után? 
 
A két év jesivá életem legmeg-
határozóbb élménye volt. Olyan 
emberekkel találkoztam, akik 
örökre inspirálni fognak, és 
olyan élményekben volt ré-
szem, amelyek mélyen belém 
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vésődtek. Mindig a szemem 
előtt lebeg az, hogy hogyan 
funkcionál egészségesen egy 
család, hogy milyen az, amikor 
a gyerekek tisztelik a szüleiket 
és a szülők tisztelik a gyereke-
ket. Ez valami olyan megragadó 
élmény, amit addig, amíg az 
ember nem él át, és nincsen ott 
a családok közelében hétről 
hétre, nem lehet átérezni, meg-
érteni. A közvetlen találkozás 
nélkül olyan, mintha azt pró-
bálnám átérezni, hogy milyen a 
Holdon sétálni, vagy milyen 
egy űrutazás, anélkül, hogy va-
laha is űrhajóra szálltam volna. 
El lehet képzelni, de átélni nem 
lehet. És hát elképesztő volt 
látni azt a sok hihetetlen bölcs 
és okos embert, hatalmas tu-
dással. Elgondolkodtató, hogy 
vajon mitől is működik jól az 
ilyen fajta vallásos közösség, 
hol van az esszenciája, amitől 
hiteles lesz.  

A jesivá után egy vallásos 
kibucba mentem a Jordán völ-
gyébe fizikai munkát végezni. A 
szellemi élet után vágytam egy 
kicsit vissza a „földre”. Gránát-
alma szedéssel foglalkoztam. 
Reggel négykor keltünk, délre 
már abba kellett hagyni a mun-
kát, olyan hőség volt. És bár 
életem legkeményebb fizikai 
munkáját végeztem, a jesivá-
ban töltött idő után nyaralás-
nak számított ez a pár hónap. A 
kibuc után alapvetően vissza-
tértem a szakmámba. A mun-
kám is része annak, hogy való-
ban az legyek, aki vagyok. A 
zsidóság azt várja el, hogy ta-
láld meg azt, akivé válhatsz, és 
válj is azzá.  

Sokan elfogultak a valláso-
sokkal szemben, és így a zsidó-
sággal is, mondván, hogy az 
beszabályoz, megmondja, hogy 
milyennek kell lenned, mivé 
kell válnod. A zsidóság nem azt 
akarja, hogy nullifikáld maga-
dat, és szüntesd meg, korlátozd 
az énedet. Hanem éppen azt, 
hogy találd meg, hogy ki vagy 
te, és mire vagy teremtve. Min-
den embernek van valami célja, 
és a zsidóságnak van egy meto-
dikája, amit ha helyesen köve-
tünk, akkor segít rávezetni ar-
ra, hogy mi is az én feladatom, 
ki vagyok én. Mindenkinek meg 
kell találni azt, ami számára a 
legmegfelelőbb életcél, és abból 
pedig ki kell hoznia a maxi-
mumot. Ez a gondolat lényegé-
ben megfelel egyes mai, mo-
dern pszichológiai irányzatok-
nak. A fenomenológiai iskola, 
azon belül a humanisztikusok, 
az egzisztencialisták, a pozitív 
pszichológia mind-mind az 
önmegvalósítást, az önkitelje-

sedést jelöli meg az ember fő 
feladatának, és azt mondja, 
hogy arra az „áramlat élmény-
re” kell törekednünk, amelyet 
akkor élhetünk át, ha céljaink 
összhangban vannak önma-
gunkkal és az elvárásokkal. Ha 
ismered a Talmudot, azt látha-
tod, hogy az ugyanerről szól. A 
zsidóságban az önmegvalósítás 
háromezer éves bölcsesség. A 
zsidó embernek háromezer év-
vel ezelőtt is az volt a feladata, 
hogy valósítsa meg önmagát. 
Ez csak a nyugati világnak új. 
Azt mondja az Örökkévaló a 
Tórában a hatodik napon: „te-
remtsünk embert”. Mit jelent 
az, hogy teremtsünk? Kihez be-
szél Isten? Az emberhez beszél. 
Isten megteremti a lehetőséget 
ahhoz, hogy emberré váljunk. 
De aki megteremti, felépíti az 
embert, akitől függ, hogy mi-
lyenné váljunk, az az ember 
maga. Ugyebár ebben különbö-
zünk az állatoktól. Nekünk van 
szabad akaratunk, és talán 
ezért is van az, hogy amikor az 
állatokat teremti az Örökkéva-
ló, akkor azt mondja, hogy „jó”. 
Az embernél nem. Az ember 
akkor lesz jó, ha megteremti 
önmagát, tesz azért, hogy jóvá 
váljon.  
 
Az a fajta önmegvalósítás, 
önérvényesítés, amit a 
nyugati társadalom hirdet, 
sokszor önző, individualis-
ta, a boldogság elérése 
sokszor mások eltiprásán 
keresztül jelenik meg. Kü-
lönbözi ettől a zsidóság ál-
tal hirdetett önmegvalósí-
tás? 
 
Alapvetően a cél teljesen más. 
A zsidóság szerint azért kell 
megvalósítanod önmagadat, 
hogy az Örökkévalót és az em-
beriséget szolgáld, és ez az, 
amitől boldog leszel. Alapvető-
en ma mindenki a boldogságot 
keresi. Dunát lehetne rekeszte-
ni az olyan „pop-pszichológiai” 
könyvekkel, amelyek arról szól-
nak, hogy hogyan segíts maga-
don, hogy boldogabb legyél. 
Úgy tűnik, hogy minden út 
visszavezet a bölcsességhez. De 
valahogy ezek a könyvek ki-
hagyják az önzetlen önmegva-
lósítást. Mert a legnagyobb örö-
met az fogja adni, amikor ada-
kozol. Az adakozás olyan jó ér-
zéssel tölt el, ami fennmarad. 
Nem olyan, mint a legtöbb do-
log, amitől hisszük, hogy bol-
dogok leszünk. Mint pl. a pénz, 
egy új tárgy, a jó étel, vagy 
egyéb fizikai élvezetek. Ezek 
persze mind nagyon fontosak. 
De csak időszakosan tesznek 

boldoggá. Ami állandó boldog-
ságot ad, az az, hogy ha tudod, 
hogy valami jót teszel a társa-
dalomnak. Persze fontos, hogy 
olyat tegyél, ami nem csak má-
sokat, hanem magadat is föl-
tölt. Hogyha nem bírod a kor-
házat, akkor nem leszel attól 
jobban, hogy meglátogatsz egy 
beteg embert. Viszont ha bírod, 
és jól tudsz vezetni, szervezni, 
akkor lehet, hogy épp az a fel-
adatod, hogy vezess egy kórhá-
zat. Ha nincs kedved közvetle-
nül segíteni másokon, vagy 
nincs ötleted, hogy mit is kelle-
ne tenned, de sok a pénzed, ak-
kor például támogathatod 
anyagilag a kórházat. A lényeg, 
hogy a segítségadás azon válfa-
ját találd meg, amelyben ön-
magad lehetsz. Ahhoz, hogy 
tudjad, te hogy tudsz segíteni 
úgy, hogy magad is boldog le-
gyél abban, meg kell találnod 
önmagadat. Ez az önmegvalósí-
tás lényege. Találd meg az erős-
ségeidet, és azt, amiben igazán 
te tudsz jelen lenni. Képzeld el, 
hogy bezárnak egy szobába, és 
azt mondják, hogy tíz percig 
gondolkozz el azon, hogy mi az 
a dolog, 1. amit szeretsz csinál-
ni, 2. amiben jó vagy, és 3. ami-
re szükség van. Ha megvan en-
nek a háromnak az interakció-
ja, akkor nem csak időszakosan 
leszel boldog. Ha ezt megtalál-
tad, akkor érezheted az áram-
latélményt, és képes leszel 
megvalósítani önmagadat. 
 
Mit gondolnak a régi bará-
taid arról, hogy vallásos 
ember lettél? 
 
Sokan kérdezgetik, hogy mikor 
növök már ki belőle. Azon kí-
vül, amit már említettem, hogy 
sokan azt hiszik, hogy a vallás 
kiirtja az ember énjét, azért is 
válik még sokak számára un-
szimpatikussá a vallás, mert azt 
látják, hogy a vallásos emberek 
nem hitelesek. Látszólag betar-
tanak rengeteg micvát (paran-
csolatot), valójában pedig épp-
oly gyarlók, mint bárki más. Én 
különbséget teszek a vallásos 
ember és a micvá tartó ember 
között. Nem azt mondom, hogy 
egyik fontosabb, mint a másik, 
mindkettő kell, mind a két ol-
dalon fontos fejlődni. A vallás 
fogalma számomra a spirituali-
tást jelenti. A vallásosság Is-
tennel, saját magammal, és egy 
másik emberrel való kapcsolat. 
Hinni abban, hogy nem csak mi 
vagyunk a földön, és nem mi 
vagyunk a világ ura. Ez egyfajta 
belső vallásosság, úgy gondo-
lom. És emellett létezik a 
micvákkal való kapcsolat, ami 

sajnos nem mindig ér össze az 
előbbi értelemben megfogal-
mazott vallásossággal. Ezzel 
együtt azt gondolom, hogy az 
esetek szignifikáns részében 
korrelál ez a két dolog. Vagyis a 
micvá tartó emberek nagyobb 
százalékban lesznek erkölcsö-
sek, becsületesek, istenfélők, és 
másokért tenni akarók. A zsidó 
ember feladata egyrészt fölven-
ni a kapcsolatot a micvákkal, 
másrészt pedig az, hogy állan-
dóan, naponta dolgozzon az 
emberségességen és a jóságon. 
Ezt hívják muszárnak. Minden 
nagyobb tanító ezt tartja a leg-
fontosabb gondolatnak, legfon-
tosabb célnak. Hogy előbb légy 
Ember, utána Tóratudós.  

Tehát Istennel való kapcso-
lat, a micvákkal való kapcsolat, 
saját magaddal való kapcsolat 
és más emberekkel való kap-
csolat; ezek a legfontosabb dol-
gok. Mind a négyen kell egy-
szerre dolgozni, és mind a 
négynek más és más a célja. 
Persze azért mind a négy inter-
akció összefolyik, egymásra is 
épülnek, kölcsönhatásban is 
állnak egymással. Másképpen, 
de végsősoron ugyanaz a cél-
juk. Ha közelebb kerülsz Isten-
hez, jobb cselekedeteket akarsz 
véghezvinni önzetlenül, hiszen 
akkor elismered, hogy nem te 
vagy az úr. A micvákkal állan-
dóan formálod a világodat, 
ahogyan a szobrász a művét. És 
dolgozol egy csomó olyan fo-
lyamaton, amely a bölcsessége-
det és a szerénységedet fejlesz-
ti. A saját magaddal való kap-
csolat pedig nem más, mint 
megtalálni azt, hogy mi  a célja 
az életednek, és megvalósítani 
önmagadat. A más emberekhez 
való kapcsolat pedig azt jelenti, 
hogy a társadalomban jó em-
berként éld le az életedet.  
 
Mivel foglalkozol most, és 
mik a céljaid a jövőre vo-
natkozóan? 
 
Most van Magyarországon egy 
nagyon jó munkám, amit na-
gyon élvezek, és azt is élvezem, 
hogy taníthatok mellette fiata-
lokat a Kolelban. Egyébként 
Izrael és Amerika között ingá-
zom. Alapvetően a cél az, hogy 
megtaláljam az élettársamat, 
aki minden szempontból a tár-
sam lehet. És alapvetően pedig 
élni. Élni a vallásos zsidó orto-
dox életet. Azt az egészséges 
zsidóságot megélni, ami szerin-
tem a legjobb receptet adja az 
élethez.  

 
Magyari Judit
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A szájhagyomány szerint Báál 
Sém Tov találkozott a szerencsi 
vásáron Eizik Taubbal, a ké-
sőbbi kállói rabbival és meg-
hagyta, hogy írni fog neki. Eizik 
Taub 1751-ben született, tehát a 
valóságban, ha ezen esemény 
meg is történt, a „jó név isme-
rője” egy 9-10 éves pásztorgye-
rek fejecskéjét simogathatta 
meg, mert a fiúcska ezt a mes-
terséget űzte akkoriban. Apja 
szegény árendásként bérlemé-
nye földjét művelte, korán 
meghalt, a gyerek négyéves ko-
rában jutott árvaságra. Két 
nagy dalát, a Szól a kakas már… 
és a Sírnak-rínak a bárányok… 
kezdetűt a legenda szerint egy 
pásztortársától hallotta, aki ön-
zetlenül átadta neki, hadd „dol-
gozza fel” kedvére, s hogy telje-
sen Eiziké legyen, ő többet nem 
énekelte.  

Egyes források szerint a 
nyikosburgi rabbi famulusa 
pénzszerző körútján Nagykállót 
is meglátogatta, ott fedezte fel a 
rendkívül értelmes gyereket és 
magával vitte Moldvaországba. 
Mások szerint Smelke Horovitz 
főrabbi megérezte, hogy a tá-
volban Hágárországban a ma-
gyar ugaron egy tehetséges árva 
gyermek őriz néhány bárányt, 
pedig egy egész nyájat lehetne 
rábízni. És ő küldte sliachját – 
küldöncét – Kállóra.  

A fiú szorgalmasan tanult 15 
évet a híres jesivában, aztán 
visszatért a szabolcsi faluba a 
közösség elnökéhez, Fisch Ja-
kabhoz, aki egy nagy gazdasá-
got bérelt. Volt ott szőlő, sokfé-
le gyümölcs, szeszfőzésre igen 
alkalmas. A fiatalember jeles 
szeszfőzőnek bizonyult, de este-
lente csodálatosan magyarázta 
a Szentírást. A legény megnő-
sült, egy pataki lányt vett fele-
ségül. A kile bámulva a kiváló 
magyarázatokat Eizik Taubot 
megválasztotta rabbinak. Ekkor 
a fiatalember tanácsot kért 
mesterétől, aki ezek után egy 
évre maga mellé vette a házas-
párt.  

Olyan véleményt is isme-
rünk, hogy közben Lengyelor-
szágban is tanult. A lényeg, 
hogy igen felkészülten foglalta 
el a rabbiszéket, azaz Szabolcs 
megye főrabbija lett. Ajtaja 
nyitva állt felekezettől függet-
lenül bárki előtt, aki jó szóért, 
tanácsért jött, ill. asztalánál 
mindenkit szívesen látott.     

Kiválóan beszélt magyarul, 
kedvelte a népzenét, köztiszte-
letben álló személyként 40 évig 
töltötte be hivatalát. A szabója 
(Polatsek József) idézte gyakori 
mondását: „Nem szabad túlfe-
szíteni a húrt”. Tehát elnézőnek 
kell lenni mások esendőségével. 
Jó megjelenésű, jó kedélyű em-
bernek ismerték. Térdben szű-
külő (bricsesszerű) nadrágot 
viselt, fehér harisnyát és fekete 
csatos cipőt.  

Megkérdezhetik, hogyan ju-
tott a tengerentúlra két szép 
nótája. A szájhagyomány erre is 
ad magyarázatot. A rabbi bi-
zalmas emberével, Fisch Ja-
kabbal (aki akkor már földbir-
tokkal rendelkezett) minden 
pénteken eljutott keficász 
háderech az ugró út segítségé-
vel – bricskájuk szinte repült – 
a tengerentúli Cfátba. Itt meg-
mártózott abban a rituális für-
dőben (mikvében), amelyben a 
híres kabbalista, Jicchák Luria 
is megfürdött a XV. században. 
Még a szombat beállta előtt 
visszaérkeztek Kállóra a közös-
ség nagy örömére. Egy alka-
lommal azonban a száguldó 
paripái nem engedelmesked-
tek, nem röpítették haza. Meg-
értette, hogy Cfátban kell tölte-
niük a sábeszt. Szállást a város 
szélen találtak egy nagyon egy-
szerű embernél, aki meglepve 
hallotta, hogy az egyik vendége 
milyen szépen imádkozik és 
mennyi nótát tud. Reggel az 
imaházban javasolta a város 
rabbijának, kérjék fel kántor-
nak a messziről jött vendéget. A 
rabbi felháborodott, hogyan 
képzeli ezt, hiszen mindenki-
nek megvan a maga reszortja, 
az előjogon nem szabad változ-
tatni. De a gazda csak tovább 
kérlelt, hogy akkor legalább Ibn 
Gvirol szép dalát, amely nem is 
ima, hanem dicsőítő himnusz, 
hadd énekelhesse a „vendég”. 
Ezt megengedte. S mikor Eizik 
Taub rázendített, összeszaladt a 
város, még a környék fái is elé-
gedetten lengették ágaikat. Ez-
után már a közösség kérte, 
hogy imádkozzon tovább és 
maradjon ott a délutáni lako-
mán. Két szép dalát addig éne-
kelte, míg meg nem tanulták, 
így kerültek a Szentföldre ezek 
a dallamok.  

Hinni kell a legendának? 
Nem muszáj, de valahogy csak 
eljutott messzi földre a két   

melódia, amikor még nem volt 
média. Sok helyen a nagyvilág-
ban az ünnepi Uneszáne 
tokef… kezdetű, a nap szentsé-
gét hirdető dalt, Ámnon rabbi 
szerzeményét e két dallam 
alapján recitálják. Kezdik a 
„Szól a kakas már”-ral és a be-
fejező kevákorász részt a „Sír-
nak-rínak a bárányok” meló-
diájával intonálják (ugyanis a 
szöveg így szól: „Amint a pász-
tor számba veszi nyáját, úgy 
vonulunk el pásztorbotja 
alatt”). A mainzi mártír – akit a 
fejedelem megcsonkított, mert 
nem akarta hitét elhagyni – 
utolsó erejével suttogta el a zsi-
nagógában a fenti imát. Számos 
kiváló zeneszerző komponált 
hozzá muzsikát, mégis, mint 
írtuk több helyen, a kállói cádik 
két nótáját dolgozták fel e fo-
hászhoz. Mert az elején – bár 
reményre jogosít – de azt is 
közli, hogy bűneink miatt nem 
épülhet fel a cioni templom. 

Az ima befejezésében a szer-
ző nyájhoz hasonlítja a közös-
séget. De lényegében a Ros 
Hasono gondolatát is tükrözi. 
Sírnak-rínak a bárányok, pa-
naszkodnak a juhásznak, 
mondja meg a gazdának, adjon 
szénát a juhnyájnak. A gazda 
azt feleli, „ott a boglya”. Tehát 
az élet lehetőségét biztosító éle-
lem... csak ki kell érdemelni. A 
rabbi hozzáteszi: „míg én va-
gyok a bojtára, nem lesz gondja 
a juhnyájra”. Mózes, a jó pász-
tor 40 évig őrködte, gondozta a 
sivatagban a rábízott nyájat. 
Nem egy mértékkel, de Eizik 
Taub is negyven éven át viselte 
gondját Szabolcs megye zsidó-
ságának. Amikor meghalt, szin-
te az egész megye meggyászol-
ta. 19 évig nem is ült senki a 
rabbiszéken.  

Mondják, hogy egész életé-
ben várta Báál Sém levelét. Ami 
azt jelenti, hogy az ő szellemé-
ben kívánt tevékenykedni. Ta-
lán ezért tartják az első ma-
gyarországi chászid rabbinak. 
Személyét számtalan legenda 
övezte. De az első ideológiailag 
és tudatosan vállalt chászid ud-
vart kissé távolabb kell keres-
nünk, Sátoraljaújhelyen vagy 
ahogy a nép nevezte: Sadara-
dán, illetve Ihelen. Erről legkö-
zelebb beszélünk. 

 
Deutsch Gábor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt egy hónap rendkívül 
sűrű volt. Őszi sorozat – Ros 
Hásáná, Jom Kipur, Szukot, 
múlt héten Szimchát Tóra – és 
végül lecsengtek az ünnepek, 
maguk után hagyva a Chánu-
kára való várakozást. 

Az elmúlt időszak szerintem 
mindenkit megérintett, a sófár 
valahogy mindig megkondít 
bennünk egy olyan hangot, ami 
talán egész évben szunnyad. 
Amíg lefoszlik rólunk az 5770-
es év bűntudata, és megbánása 
– úgy reménykedünk, hogy ta-
lán a következő évünk jobb 
lesz, teljesebb szívből szolgál-
juk az Örökkévalót, idén eggyel 
több micvát teszünk, de leg-
alább is jobban igyekszünk, 
hogy jobbak legyünk. Szerin-
tem nem kell magyarázni 
egyetlen zsidónak sem azt ér-
zést, amit akkor érzünk, amikor 
a huszonöt órás böjt és ima 
után végül végre meghalljuk a 
sófár hangját. 

A nagy pillanatok azonban 
nemcsak hagyományos ünnep-
napokon jöhetnek el, hanem 
egészen váratlanul is. 

 „Ráv Keleti délelőtt szólt, 
hogy feltétlenül jöjjek” – 
mondta az egyikük, majd 
mindannyian a pajeszos kohén 
asztala köré telepednek és kez-
detét veszi valami egészen kü-
lönleges. 

Pidjon háben. Az elsőszülött 
kiváltása tórai micvá. Az egyip-
tomi kivonulás előtt a tíz csapás 
legsúlyosabbja, az elsőszülöttek 
halála elkerülte a zsidó csalá-
dokat. A papi szolgálat már 
régóta az elsőszülötteké volt, az 
aranyborjú esete után azonban 
ez az Áron vezette levitákra és 
kohanitákra szállt. Innentől 
kezdve a zsidó családok első-
ként megszületett fiát a születé-
se utáni harmincadik napon az 
apa kiváltotta a szolgálatból a 
kohéntól öt ezüst sékel áráért. 

„Mit szeretsz jobban, ezt az 
öt sékelt, vagy fiadat?” „A fia-
mat” – majd az apa megáldja a 
gyermeket és átadja a 
sékeleket. A kohén kijelenti, 
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Böjtöt érő 
lakoma 

 
 

Pidjon háben:  
az elsőszülöt-
tek kiváltása 



hogy elfogadja a megváltás 
árát, és visszaadja a gyereket a 
családjának. A férfiak minjánja 
asszisztál az eseményeknél, 
majd elfogyasztják az ünnepi 
ételeket, vidáman örvendenek 
az Örökkévaló tiszteletére. A 
vendéglátó család pedig még 
manapság is minden résztve-
vőnek kockacukrot és fok-
hagymát ad, mert a pidjon 
háben ritka micvá, és úgy áll, 
hogy aki részt vesz az utána va-
ló lakomán, olyan, mintha 
nyolcvannégy napot böjtölt 
volna, ezért általában nagyon 
sokan szeretnének ott lenni. 
Régen a szegényebb helyeken 
nem volt lehetőség nagyon gaz-
dag lakomát rendezni, ezért 
alakult ki az a szokás, hogy 
kockacukrot és fokhagymát kap 
mindenki, hogy a nem jelenlévő 
családtagok is részesülhessenek 
a micvából.  

Kockacukor nekünk is jutott, 
azonban a mi megváltottaink 
már nem kisdedek voltak. Öt 
felnőtt férfit váltott meg Majse 
Becálél Lefkovics, a miskolci 
származású, Jeruzsálemben élő 
Dusinszki-chászid kohén (Jeru-
zsálemben az ott tanuló magyar 
fiatalok pártfogója, Budapesten 
pedig a kisgyerekek tanítója) 
azon a szerda este, Fináli Pé-
tert, Deutsch Róbertet, Hemera 
Ákost, Zeitler Ádámot és Jánosi 
Dávidot. Sékelként amerikai 
ezüstpénz akadt, amit a meg-
váltás héber mondatai után a 
kohénnak egy kézfogás alkal-
mával adtak át, majd a kohén 
egyenként megáldotta a kivál-
tottakat a Tórából ismert 
kohanita áldás szavaival: „Áld-
jon meg Téged az Örökkévaló 
és őrizzen meg…” És megváltat-
tak. 

Volt valami abban a hangu-
latban, amit abban a pillanat-
ban éreztünk. Valószínűleg 
amiatt, mert fontos volt a meg-
váltás, mert nem egyszerűen 
arról szólt, hogy egy egykor el-
felejtett formalitást végre letud-
tunk. Megkönnyebbülés, öröm, 
ugyanakkor annak is az érzete, 
hogy a zsidósághoz tartozunk, 
és tettünk most valamit az 
Örökkévaló kedvéért. A napunk 
sokkal több lett, és ezért érde-
mes volt felkelni. Érdemes ak-
kor is felkelni, ha este a közös-
ségünkkel együtt elénekelhet-
jük a „Szól a kakas már”-t, a 
férfiak körtáncot járhatnak, 
együtt örülhetünk vagy csak 
egyszerűen elvihetünk egy da-
rabka kockacukrot. 
 

Sasvári Ildikó 

Náchmánidész – akinek életút-
jával most megismerkedünk – 
teljes neve rabbi Móse ben 
Náchmán volt, de a zsidó szo-
kás szerint nevének kezdőbetű-
iből mozaikszót (Rámbán) al-
kottak, így ezen a rövidített né-
ven is emlegetik szerte a zsidó 
világban. Májmonidész (Rám-
bám) mellett talán ő volt a 
risonim (korai bölcsek) másik 
legismertebb képviselője. Élete 
nagy részét Geronában, abban 
a városban töltötte, ahol a 12. 
század végén, 1194-ben meglát-
ta a napvilágot. Szülővárosa 
után kapta „a geronai” jelzőt. A 
híres barcelonai Jicchák ben 
Rubén rabbi unokája és a 
geronai Joná (Rábénu Joná) 
unokatestvére. Juda ben Jákár 
és a trinquetaille-i Méir ben 
Nátán bölcsektől tanult Talmu-
dot. Tanította őt a híres 
kabbalista, Záchárjá Coppell 
Gold, akit – utalva ezzel testi 
adottságaira – a „Kicsi” néven 
hívtak a kortársai. Rabbijaitól a 
korszak három fő iskolájának, a 
spanyolnak, az észak franciá-
nak és a dél franciának hagyo-
mányait vette át és ötvözte egy-
be, mellyel egyedülálló volt a 
korszakában.  

Rámbán, hogy biztosítsa a 
megélhetéshez szükséges jöve-
delmet, orvostudományt és fi-
lozófiát tanult. Ezen világi fog-
lalkozások mellett már ifjú ko-
rában a zsidó tudományokban 
jártas tudósként szerzett magá-
nak elismertséget. Májmoni-
dészhez hasonlóan ő is mind a 
háláchában (az élet minden 
területét szabályozó vallási tör-
vények), mind a háskáfában (a 
vallásos ideológiában) kiemel-
kedő elismertségre szert tett 
bölcs volt. Bár micvája (a 13 
éves fiú felnőtté avatási szertar-
tása) után mindössze három év 
telt csak el, amikor Rámbán 
belefogott a zsidó jogról írt mű-
ve, a Milchemet Hásém (Az 
Örökkévaló háborúja) megírá-
sába. Ebben a művében, a ko-
rábbi korszak egyik legfőbb 
döntvényhozójának, a Rif dön-
téseit cáfoló Rabbi Zeráchjá 
Hálévinek érvelésével szemben, 

a Rif döntéseit támasztja alá. 
Már ezzel a korai művével elő-
revetítette későbbi műveinek 
színvonalát, melyek kora legki-
válóbb zsidó elméi közé emel-
ték. 

Rámbán számára az őt meg-
előző generációk vezető rabbi-
jainak a szavai, döntései külö-
nös hangsúllyal bírtak, kiállt 
mellettük az őket ért bírálatok-
kal szemben, ahogy már láttuk 
ezt az első művével, a 
Milchemet Hásémmel kapcso-
latban is. Náchmánidész ra-
gaszkodása a korai bölcsek ta-
nításához részben a jámbor 
természetéből eredt, részben az 
észak-franciaországi zsidó isko-
la hatásából. Vannak azonban  
olyan vélemények is, melyek 
szerint ez nem más, mint válasz 
a görög-arab filozófiának a 
spanyol és provanszi zsidóság 
körében észlelt rohamos terje-
désére. Rámbán reakciója nem 
sokkal Májmonidész: A tévely-
gők útmutatója megjelenése 
után következett be. 

Náchmánidész szerteágazó 
területeken alkotta meg kitűnő 
műveit. Kommentárokat fűzött 
sok talmudi fejezethez. Ahogy 
arról korábban szó volt, 
Rámbám osztályozta és magya-
rázta a micvákat és azok tar-
talmát, és egyben szembehe-
lyezkedett sok kérdésben a ko-
rábban ebben a témában írt 
művel, a Báhággal. Rámbán, 
aki szintén írt könyvet a 613 
micváról, ismét a korábbi 
Báhág véleményét támogatja 
Rámbáméval szemben. Megal-
kotta továbbá a Torát Háádám 
címet viselő háláchikus mes-
terművet, mely a halál és a te-
metés szabályait taglalja. Cso-
dás költeményeket szerzett, ne-
vét azonban a Chumáshoz (Mó-
zes öt könyvéhez) írt kommen-
tárja tette halhatatlanná, mely-
ben a magyarázatok az értel-
mezés legegyszerűbb szintjétől 
(psát) a legbonyolultabbig 
(szod) terjednek. 

Élete nagy részét Spanyolor-
szágban töltötte, de utolsó éve-
iben el kellett azt hagynia, egy a 
korra jellemző esemény követ-

kezében. Rámbánt meghívták a 
spanyol király és az egész ud-
vartartás előtt megrendezésre 
kerülő hitvitára Barcelonába. A 
téma a kereszténység talán leg-
alapvetőbb tételét érintette, 
mégpedig, hogy eljött-e már a 
Messiás vagy sem. Rámbán 
kényszerűségből elfogadta a 
meghívást, egy kikötése volt, 
hogy teljes szólásszabadságot 
kaphasson. A több napon ke-
resztül tartó vita végeztével 
Rámbán ajándékot kapott a ki-
rálytól, elismerésül a bölcses-
ségéért. Az egyik egyházi mél-
tóság megkérte Rámbánt, hogy 
a vita során hangoztatott érveit 
foglalja írásba, amikor azonban 
visszatért Geronába, az egyház 
ottani vezetői féltek, hogy a le-
írt érvek megszégyenítik őket, 
úgyhogy sikerült elérniük, hogy 
az írást elégessék és Rámbánt 
két év száműzetésbe küldjék. 
Rámbán ebben lehetőséget lá-
tott arra, hogy megvalósítsa 
régi álmát, és elutazzon Izrael 
földjére. Útközben, Akkóból 
küldött levelet a fiának, ami 
később „Igeret HáRámbán” 
(Rámbán levele) néven vált is-
mertté. Noha terjedelemre ez 
csak egy rövid levél, mégis a 
mai napig a zsidó etika egyik 
legfontosabb alapműve, ami 
alapján eljuthatunk a szerény-
séghez és a szentséghez, egé-
szen a legmagasabb szintekig. 

 Amikor megérkezett Jeru-
zsálembe, olyan kevés zsidó élt 
ott, hogy alig volt minjen, ezért 
megszervezte azt és zsinagógát 
építtetett, ami a mai napig is 
működő zsinagóga. Három évet 
töltött Jeruzsálemben, és ez-
alatt lefektette a vallásos zsidó 
élet alapjait a következő gene-
rációk számára. Jesivát alapí-
tott, ami sok tanítványt vonzott 
a környező országokból. Kíván-
sága az volt, hogy Izrael földjén 
legyen eltemetve, ám a mai na-
pig nem tudjuk pontosan, hogy 
mikor és hogy halt meg, illetve 
hol van eltemetve. 
 
Forrás: JewishHistory.org 
Fordította: K. Á. 
 

 

Akit megajándékozott 
a spanyol király 
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Az esküvő rengeteg előkészület-
tel jár: terem, fotós, virágok, 
ruha, menü, lakás, bútorok, 
stb. Jó azonban, ha az ifjú pár 
észben tartja, hogy nem ezek a 
legfontosabb összetevői egy jó 
házasságnak, hanem azok a 
dolgok, amikről az esküvő előtti 
kálá- ill. chátán-órákon szó 
volt. Az esküvő kezdet, ami spi-
rituálisan meghatározó a há-
zasság szempontjából, és az az 
igazi, ha nem ez a legboldogabb 
napunk, ahogy az „életem leg-
boldogabb napja” kifejezés ál-
lítja, hanem a házasság alatt 
minden nap és minden év bol-
dogabb az előzőnél. 

A chászene előtt egy vagy két 
hétig nem találkozik az ifjú pár. 
A menyasszony előző nap el-
megy a mikvébe és sok vőle-
gény is megmerítkezik az eskü-
vő reggelén. A vőlegény kitlit, 
fehér halotti ruhát visel az öl-
tönyén, mert ez a nap olyan a 
fiatal pár számára, mint a Jom 
Kipur (amikor szintén ezt vise-
lik a férfiak). Mindketten böj-
tölnek és megtisztulnak min-
den bűnüktől, spirituálisan 
tiszta lappal kezdik az új, közös 
életüket. Külön érkeznek a 
helyszínre, a menyasszony a 
női oldalon egy feldíszített tró-
non foglal helyet és fogadja a 
vendégeket, a vőlegény pedig 
férfiakkal körülvéve a másik 
oldalon egy asztalnál ül, közben 
néhányan az utolsó simításokat 
végzik a ketubán. A szertartás 
előtt a két család a meghívottak 
között kiosztja a hagyományos 
tisztségeket, amelyek a követ-
kezők: meszáder kidusin, va-
gyis aki vezeti a szertartást; két 
kóser, szombattartó tanú (nem 
lehetnek a fiatal pár rokonai); 
egy valaki, aki felolvassa a 
ketubá arámi szövegét; és pár 
ember, akik a sevá bráchotot, a 
hét esküvői áldást elmondják. A 
chátán homlokára egy kevés 
hamut tesznek a Jeruzsálemi 
Szentély pusztulására emlékez-
tetve. Akik nem csináltak 
tenáimot korábban, azok ilyen-

kor szoktak. Ezután a férfiak 
átvonulnak a női oldalra, a vő-
legény – akit két oldalról a két 
örömapa gyertyával a kezében 
vezet – a menyasszony elé áll, 
majd bedekkolja, vagyis befedi 
a haját és arcát egy fátyollal 
vagy díszes kendővel. Ezzel jel-
zi, hogy a belső szépség fonto-
sabb, mint a külső. Ezután a 
férfiak kivonulnak a chupához 
(baldachinhoz), ami az új ott-
hont jelképezi és a chátán beáll 
alá. (Az áskenázoknál szabad 
ég alatt szokott lenni, utalva az 
Örökkévaló Ábrahámnak tett 
ígéretére, mely szerint annyi 
utódja lesz, mint az égen a csil-
lag. A szefárdok chupája zárt 
helyen szokott állni.). Miköz-
ben várják a menyasszonyt a 
Mi ádir kezdetű dalt éneklik. A 
fiatal ara ilyenkor leveszi az ék-
szereit (egy nőrokonra bízza, 
akitől persze később visszave-
szi), ezzel utalva arra, hogy a 
jövendőbelijével elköteleződé-
sük nem anyagi javakon alapul. 
A két örömanya – szintén gyer-
tyával – vezeti ki a menyasz-
szonyt a chupához (van, ahol 
mindenkit a saját szüleik kísér-
nek), ahol a Mi ádir ének kísé-
retében hétszer körüljárja a 
chátánt. Ennek több jelentést is 
tulajdonítanak: az egyik, ahogy 
Jerikó falai leomlottak, miután 
a zsidók hétszer körüljárták, 
úgy omlik le az utolsó válaszfal 
is a menyasszony és a vőlegény 
között. A másik a kabbaliszti-
kus megközelítés: miszerint a 
feleség az or mákif, a körbeve-
vő fény, aki otthont teremt a 
férjének. A prágai Lőv rabbi, 
Máhárál pedig azt mondja, 
hogy ahogy egy kockának 6 
külső oldala van, plusz a hete-
dik a belső, vagyis a tartalma, 
úgy a hetes szám a zsidóságban 
mindig az ebben a világban 
megnyilvánuló szentségre és 
teljességre utal.  

A meszáder kidusin elmond-
ja az esküvői áldást, majd isz-
nak egy korty bort. Bort ha-
gyományosan a péntek esti 

kidushoz használunk, amikor 
megszenteljük a szombatot. Az 
esküvőt is kidusinnak (meg-
szentelésnek) nevezik, mert ek-
kor a vőlegény és a menyasz-
szony egymásnak szentelik ma-
gukat. Ezután a chátán felhúz-
za a gyűrűt a kálá jobb mutató-
ujjára, majd felolvassák a 
ketubát, amely egy jogi irat, 
ebben kötelezi magát a férj, 
hogy gondoskodik a feleség fi-
zikai és érzelmi szükségleteiről. 
Az arámi nyelvű dokumentu-
mot általában díszes formában 
készítik el, sokan bekeretezve 
kiteszik a falra. A ketubá a fele-
ség tulajdona, a férj a felolvasás 
után átadja neki még ott a 
chupá alatt. Ezután azok a 
résztvevők, akiket megtiszteltek 
a feladattal, elmondják sorban 
a hét áldást. Ezek a chátán és a 
kálá boldogságáról; a Teremtő-
ről, aki ennek a lehetőségét ad-
ta és a jövőbeli megváltásról 
szólnak. Ezután a vőlegény a 
lábával összetör egy földre he-
lyezett poharat, ismét a Jeru-
zsálemi Szentély pusztulására 
emlékeztetve magát és a ven-
dégeket, hogy még a legna-
gyobb személyes boldogság pil-
lanataiban se felejtsék el, hogy 
a zsidó nép tagjai, melynek spi-
rituális és nemzeti sorsából 
részt vállalnak. Ekkor a ven-
dégsereg hangos „Mázál tov!”-
ot kiált és gratulál a fiatal pár-
nak. A chupá pillanatai nagyon 
szentek, ilyenkor nemcsak a 
házasulandók, illetve szüleik 
szoktak teljes szívvel imádkoz-
ni, hanem az összes résztvevő 
is. Úgy áll, hogy az Örökkévaló 
jelen van a chupá alatt, ezért 
nem egy fiatal lány a szertartás 
után be szokott állni a megüre-
sedett chupá alá, kihasználva a 
Teremtő jelenlétét siduchért 
imádkozik. 

A chupá után a férj és fele-
ség a jichud szobába mennek, 
ahol először tölthetnek el pár 
percet egyedül egy zárt helyi-
ségben, ezzel jelezve, hogy most 
már férj és feleség. A tanúknak 

látniuk kell, hogy a szoba üres 
és hogy a pár bemegy. Mivel 
egész nap böjtöltek, ilyenkor 
szoktak enni is valamit. A férj 
rövid idő után kimegy 
máárivot (esti imát) dávenolni 
a többiekkel. A chászidoknál a 
feleség ilyenkor veszi fel a nő-
rokonai segítségével a fejfedő-
jét. Azoknál az irányzatoknál, 
ahol levágják az asszonyok ha-
ját, ott az újdonsült asszonyét 
először az édesanyja vágja le az 
esküvőt követő nap reggelén.  

Ezután a vendégek bemen-
nek az étkezés helyszínére, ahol 
miután kijött a pár a jichud 
szobából, elkezdődik a zene és 
tánc. Micvá örömet okozni a 
párnak, ezért mindenki beáll 
táncolni és vannak, akik zsong-
lőrködéssel vagy vicces tánccal, 
trükkökkel szórakoztatják őket. 
Ez a micvá akkora jelentőség-
gel bír, hogy még a legnagyobb 
rabbik is részt vesznek benne, 
cigánykerekezéssel (méghozzá 
úgy, hogy a kalap a fején ma-
rad!), kézen járással vagy a ka-
lapjuk lángra lobbantásával 
(alkohollal), stb. A bencsolást 
(étkezés utáni áldás) követően 
ismét elmondják a hét áldást. 
Chászid körökben ezután kerül 
sor a micve-táncra, amikor ün-
nepélyes felkonferálás után a 
férfi rokonok egyesével táncol-
nak a menyasszonnyal általá-
ban egy gártli (hosszú öv) két 
végét fogva. Az utolsó előtti 
táncoló a menyasszony apja, az 
utolsó pedig a vőlegény, ők 
természetesen megfoghatják a 
kálá kezét. 

A chászene után a rokonok 
és barátok hét napon keresztül 
ünnepi étkezéseket adnak a pár 
tiszteletére, ahol a végén min-
dig elmondják a hét áldást, 
ezért ezt a sevá bráchot heté-
nek nevezik. Az első évben a 
férj és a feleség különleges stá-
tuszt élvez, akárcsak az eljegy-
zés után, ők a király és a király-
nő. Gyakran ismétlik a felszóla-
lók a sevá bráchotok alkalmá-
val, hogy ahhoz, hogy ne csak 
egy évig legyenek király és ki-
rálynő, az kell, hogy a férj az 
élete végéig királynőnek tartsa 
a feleségét, a feleség pedig ki-
rálynak a férjét. 

Domán Chana 
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 A zsidó esküvő 
III. rész: A chászene 

 



Itt van az ősz újra és szüreti 
mulattságoktól hangosak a bor-
termelő vidékek. A hagyomá-
nyos kóser bortermelés is az 
őszi szüret idején kezdődik, 
csak még bonyolultabb az elké-
szítése. A szőlővel való foglal-
kozás, a kóser bor készítése 
mindig fontos volt a hagyo-
mánytisztelő zsidók számára. 
Az ünnepi kidus, a Széder este, 
a brisz és az esküvő alapvető 
kelléke a kóser bor.  
 

A kérdés az, hogy miért 
ilyen fontos a szőlő gyü-
mölcse (pri hágofen), mi-
ért nem fügeborra, méz-
sörre vagy egyéb italokra 
mondunk ünnepi alkal-
makkor áldást, vagyis mi-
ért a bor kapott központi 
szerepet a többi ital előtt?  
 

A válasz egyértelmű: az Örök-
kévaló azért teremti a szőlőt és 
ad erőt, tudást az azt megmű-
velő embernek, hogy egy egész-
séges és örömet okozó italról 
gondoskodjék, azért hogy a szí-
veinket megvidámítsa. Ráadá-
sul egy ősi fokmérője annak, 
hogy a zsidó nép a helyes úton 
jár-e: „És lészen hogyha hall-
gatva hallgattok parancsola-
taimra, amelyeket ma nektek 
parancsolok, hogy szeressétek 
az Örökkévalót, a ti Isteneteket 
és szolgáljátok Őt egész szíve-
tekkel és egész lelketekkel, ak-
kor megadom országotok eső-
jét a maga idejében, a korai 
esőt és a kései esőt, és begyűj-
töd gabonádat, mustodat és 
olajadat.” (5Mózes 11:13)  
 

„Ahová a bor bekerül, ott 
az ember személyes titkai 
távoznak”  
 

A Midrás hívja fel a figyelmet 
arra, hogy a bor (héberül jájin) 
és a titok (szod) héber szavak 
betűinek a számértéke meg-
egyezik, azaz mindkettőnek 70. 
Így ha titkot akarunk tartani, 
jobb ha elkerüljük a boros po-
harakat. 

 

„Az első pohár az  
egészségé” 

 

Noé első borozgatása ugyan 
rosszul sikerült, de mértékletes 
fogyasztásakor a borra orvos-
ságként is tekinthetünk. A napi 
1-2 dl jó bor segíthet az egész-
ség megőrzésében is: szívbarát 
hatását az úgynevezett „francia 
paradoxon” miatt már sokan 
ismerhetik. A franciák zsíros 
ételeik és mozgásszegény élet-
módjuk ellenére kevésbé veszé-
lyeztetettek a szívinfarktusra, 
mint várható lenne. A vörös-

borok polifenolos vegyületei 
antioxidánsként viselkednek: 
jótékony hatással vannak az 
anyagcserére és segítik meg-
előzni az érfalak károsodását. A 
fehérborokban is jelen van ez a 
vegyületcsoport, de mennyisége 
csupán tizede a vörösének. A 
bor a legidősebb generáció 
számára is fontos lehet az agy-
ér-elmeszesedést gátló hatása 
miatt. Rossz emésztésre is rég-
óta használatos, a vörösborok 
magas csersavtartalma csök-
kenti a felfokozott bélműkö-
dést, a fehérbor a könnyebb 
emésztéshez járul hozzá. A bor 
tartalmaz magnéziumot is, így 
lassítja a csontritkulást és eny-
híti a csontkopást. 

 

„A bor a boldogság itala” 
 

A borok a legújabb vizsgálatok 
szerint szerotonint, a boldogság 
érzéséért felelős hormont is 
tartalmaznak. Természetesen 
jótékony hatását csak mértékle-
tes fogyasztás esetén tudja ki-
fejteni… 
 

Az ízharmónia titkai: 
borok és ételek 

 

Közismert szabály: fehér hú-
sokhoz, halakhoz fehérbort, 
vörös húsokhoz vörösbort. „A 
borok és az ételek íz-
harmóniájának a megteremtése 
kellemes feladat. Az ízekkel, az 
emlékekkel és az élményekkel 
való játék.” – írja Csoma Zsig-
mond és sejthető, hogy egy iga-
zi borász nem elégszik meg 
ennyivel, és tovább megy: sa-
vanykás ételek savanykás bor-
ral, édesek édesebb borokkal. A 
vízszintes és függőleges egyez-
tetés egy másik megközelítést 
mond: a vízszintesnél az éte-
lekhez választjuk a bort, mint a 
libamáj tokaji aszúval, a függő-
legesnél az ételsorokhoz keres-
sük a kapcsolódó borokat. Né-
hány egyszerű szabálya segítsé-
günkre lehet a megfelelő borok 
kiválasztásában:  
• A fehér után általában vörös 

bor, a száraz után félédes 
• A könnyű bor után testesebb, 

a fiatalabb után idősebb évjá-
ratú bor 

• Az egyszerű után összetet-
tebb bor következzen. 

 

Mi a jó bor ízének titka? 
 

A borok megfelelő ízének egyik 
fontos feltétele az ideális hő-
mérséklet. A túl meleg bor jel-
legtelenné, íztelenné válhat, a 
túlhűtött bor pedig visszatart-
hatja az ízeket és illatokat. A 
megfelelő hőmérséklet kivá-
lasztásához gyakran a palack 

címkén is találhatunk informá-
ciókat. Általánosan: 
• száraz fehérbor és rozé:       

8-10 °C 
• félédes fehérbor  és tokaji 

aszú: 10-12 °C 
• vörösbor: 12-14 °C 

 

Piros vagy fehér: 
mi a bor színének titka? 

 

Természetesen, ha azt feltéte-
lezzük, hogy a fehér bor fehér 
bor-szőlőből készül, a vörös vö-
rösből, akkor a rozé vajon ró-
zsaszínűből?! 

A választ akkor kapjuk meg, 
ha tudjuk, hogy a vörös bor jel-
legzetes színét nem a szőlő hú-
sa, hanem a bogyó héja adja, 
ezért a lebogyózás és zúzás után 
a szőlőszemeket egy speciális, 
lyukacsos fenekű kádba, a 
káciba teszik. Ez a kád nem en-
gedi, hogy a törköly a felszínre 
jusson (mint héjjak és magok), 
így elkerülhető a bor ecetesedé-
se. A héjon erjesztés akár két 
hétig is tarthat, és rendszeres 
kevergetéssel segítik elő a piros 
színanyag és a tannin nevű 
cserzőanyag kioldódását a bo-
gyó héjából. A mai technológi-
ák mellett sokszor készítenek 
gyümölcsös ízű vörösborokat 
is, mely zárt kácikban készül. A 
hordókba már csak az erjedés 
után kerül a fiatal vörösbor.  

A rozé viszont magas szín-
anyag tartalmú szőlőből készül- 
vagyis vörösebb szőlőből, mint 
a vörösbor, így a mustba kerülő 
szín már adott lehet. Ha áztatás 
is van, ez csak 1-2 napig tart, 
sokszor levegőmentes, szén-
dioxid atmoszférában.  

A fehér bor-szőlő fürtjeit mi-
nőségileg és fajta szerint is osz-
tályozzák a lebogyózás (le-
bögyőzés) előtt, majd a szeme-
ket összezúzzák. A felrepedt 
héjból kiszivárgó must a leg-
jobb minőségű borok alap-
anyagát adja. A kipréselt mara-
dék gyengébb és fanyar ízű, ál-
talában ezért külön is kezelik. A 
mustot – ellentétben a vörös 
társával – hamar hordókba 
vagy más erjesztő edényekbe 
töltik. Az erjedés során keletke-
ző szén-dioxid gázt az úgyneve-
zett kotyogó kiengedi, de gátat 
szab a levegő bejutásának. Né-
hány zamatosabb bor esetén 
van áztatás is, de ez csak né-
hány óráig tart, így alakulnak ki 
a jellegzetes illat- és ízvilágú 
fehér borok, mint a muskotály 
vagy tramini. 

Az aszúbort a szőlőfürt legér-
tékesebb szemeiből, az úgyne-
vezett aszúszemekből készítik. 
Ezeket a szemeket külön össze-

szedik, lekvárszerű péppé da-
rálják, három-négy puttonyra 
(30-35 liter), majd mustot ön-
tenek rá (140 liter körül), és 
csak fél nap után kerül a must a 
hordókba. A szamorodni vi-
szont, aszúszemeket is tartal-
mazó, egész fürtökből készül, 
melyeket letaposnak és szintén 
fél nap után lesajtolnak, majd 
hordókba töltik a mustot. 

Az érés folyamán a borélesz-
tők a must cukortartalmát át-
alakítják alkohollá és szén-
dioxiddá. A különböző élesztő-
gomba törzsek hatalmas palet-
tája különböző ízvilágokat hoz 
létre. A kóser borok általában 
mevusálok, vagyis a mustot 
még az erjedés előtt főzik vagy 
pasztörizálják, így itt szükség 
van bor-élesztő hozzáadására. 

A kiforrt bor végleges íze az 
úgynevezett érés ideje alatt ala-
kul ki. A modern borászatok-
ban a hordó ma már csak az 
érlelő edény fontos szerepét 
tölti be. A testes vörös borokat 
például évekig hordókban érle-
lik, vagyis ászkolják. A ma diva-
tos barrique borok jellegzetes 
ízüket az új tölgyfából készült 
hordóktól kapják. 

Az alábbi egyszerű receptet 
ajánlom azok számára, akik 
szívesen kísérleteznének borké-
szítéssel. A recept kellékei és 
alapanyagai természetesen 
könnyen beszerezhetőek és 
nem járnak nagy anyagi ráfor-
dítással, ellentétben a borásza-
tokban használt eszközökkel.  
 

BOR FEKETE SZŐLŐBŐL  
 

Négy kg szőlőt kisajtolunk, és a 
levét leszűrjük. A visszamaradt 
gyümölcsre 7 l vizet öntünk, és 
2 napig állni hagyjuk, majd ezt 
is leszűrjük, elvegyítjük a must-
tal, feloldunk benne 2,5 kg cuk-
rot, és az egészet egy 10 literes 
demizsonba öntjük. Leduga-
szoljuk, és a dugóba kotyogót 
illesztünk. A bor a hőmérsék-
lettől függően 20-30 nap alatt 
forr ki. Azaz cukortartalmának 
nagy része alkohollá alakul át. 
A bort az üveg alján levő seprő-
ről egy csővel leszívjuk egy má-
sik tiszta demizsonba, ha már 
nem forr, akkor ledugaszoljuk, 
de ha még gyöngyözik egy ki-
csit, akkor visszatesszük a ko-
tyogót és kb. 6 hét múlva pa-
lackokba, fejthetjük át. 

 
Külön köszönet Horváth At-

tila Eitannak, aki szakmai se-
gítségével nagyban hozzájárult 
e cikk megjelenéséhez. 

 
Kürti Adrienn 

 
Az írás a JMPoint a Zsidó 
Közösségért Közhasznú 
Alapítvány támogatásával 
jelent meg. 
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A zsidó konyha rejtelmei 
 

Mi a jó bor titka? 
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Előző számunk megfejtése:  

SZIMCHÁT TÓRA 
 

Előző számunk nyertese: 
Chalupa Chana 

(Budapest) 
 

Gratulálunk a helyes  
megfejtőknek! 

 
 

 

                           A 
 

szeretettel vár minden zsidó 
fiatalt, akit érdekel ősei hagyo- 
mánya, és aki szeretne kellemes 
hangulatban, zsidó fiatalok kö-   

zött tanulni és az ünnepeket 
velük együtt tölteni. 

 

Diák tagjaink számára  
ösztöndíjat biztosítunk! 

 

Jelentkezés: 
Davidovics László (Joszi) 

Tel.: 06 70 320-4290 
Email: info@lativ.hu 

 

Ismerkedj meg velünk! 
Látogass el weboldalunkra: 

www.lativ.hu 

 

 

 
 
 

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

 

Nyitva tartás:  
Hétfı - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 18h 
Vasárnap: 10 - 16h  

 
 
 
    
   A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa 

 

Játssz velünk! – Zsidó kvíz  

1. Hogy hívták Lábán lányát, Izsák feleségét? 2. Mi a neve annak a hegynek, ahol az Ákédá, Izsák megkötözése történt? 3. Hova   
menekült az éhínség elől Ábrahám és Sára először? 4. Mi volt Hágár új neve, amikor visszatért Ábrahámhoz? 5. Ki rabolta el Sárát 
másodszor? 6. Ki dobatta be tüzes kemencébe Ábrahámot? 7. Hány éves volt Sára, amikor Izsákot szülte? 8. Mi volt Ézsau            
foglalkozása?                                                                                                                    (A héber szavakban előforduló „erős h”-t „ch”-nak írd!) 

 

 

Küldd be megfejtésedet október 31-ig az info@lativ.hu email címre. 
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki! 

A megoldások november 1-jétől weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu 
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Csilla ���� Grafika: Ipach Antal ���� Borító: Lévai Erika ���� Megjelenik havonta ���� 
A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza, kérjük, ne dobd el! 

 

                               
 
 

Kóser Vegetáriánus Ételbár 
 

Reggeli, Szendvicsek, Pizza 
Hideg és meleg italok 

Minden nap menü 
 

Cím: 
Bp., VII. ker., Kazinczy u. 28. 

 
Telefon: 

06 (30) 487-9070  
 

Nyitva: 
Hétfı - Csütörtök: 7 - 21h 

Péntek: 7 - 14h 
Vasárnap: 8 - 12h 
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A Lativ Barátai Alapítvány számlaszáma: CIB BANK 10700079-47164907-51100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat! 


