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Minden életélmény termé-
szetes útja, hogy inspiráci-

óval kezdődik, majd csalódásba 
hanyatlik.

Elemezzük most ezt a jelensé-
get, és értsük meg.

Az emberi érzékelések és érzé-
sek érzelmi kitöréssel kezdődnek, 
majd gyorsan unalomba fordul-
nak. Képek, hangok, szagok, még 
a tapintások is eleinte erősen ér-
ződnek, később alig – egy állandó 
hang nem érzékelhető; az ember 
akkor veszi észre, amikor vége 
van! Nem vagyunk képesek arra, 
hogy természetesen fenntartsuk 
a frissességét bármilyen élmény-
nek – ez csak a csoda dimenzi-
ójában lehetséges: az áldozati 
kenyér a Bét Hámikdásban, a je-
ruzsálemi Templomban folyama-
tosan friss maradt, hogy mutassa 
Istennek a zsidó néppel való kap-
csolatának folyamatos frissessé-
gét. A természetes az, hogy a friss 
dolgok megromlanak.

Ennek a gondolatnak az egyik 
tórai gyökere az Egyiptomból 
való kivonulás eseményei körül 
található. Történelmünk egy ki-
vételesen mély pontján, az egyip-
tomi rabszolgaság szenvedései 
közepette, szó szerint a spiritu-
ális megsemmisülés pontján, a 
zsidó nép csodás módon fel lett 
emelve. A tíz csapás megmutatta 
Isten jelenlétét és hatalmát, kü-
lönösen a tizedik, ami egy soha 
nem látott megnyilvánulás estéje 
volt. Ez a spirituális szint felerő-
södött a tenger kettéválasztásá-
nál -- ott még a zsidó nép legki-
sebbje is többet tapasztalt, mint 
a legnagyobb próféta később. És 
hirtelen, miután átértek a tenge-
ren, le lettek rakva a sivatagban 
sok napi munkával maguk előtt 
hogy feljussanak arra a spiritu-
ális szintre, amin megérdemlik 
a Szináj élményt, a Tóraadást. 
Misztikus értelemben, a sivatag 
a halál erőinek, halálos megpró-
báltatások helye. A víz hiánya az 
élet hiánya.

Mit jelent ez? Ahhoz, hogy 
a zsidó nép megmeneküljön 
Egyiptomból, külső segítség-
re volt szükség. Isten megjelent, 
és felemelt minket spirituálisan, 
noha ezt még nem érdemeltük 
ki. De miután meg lettünk ment-
ve, fel lettünk emelve és ráébred-
tünk a magasabb valóságunkra, 
meg kell fizetnünk az árát, ki kell 
érdemelnünk ezt az élményt. Azt 

a szintet, amit eredetileg mes-
terségesen kaptunk meg, csak 
sok munkával lehet igazán ma-
gunkévá tenni. Ténylegesen bir-
tokba vesszük azt a spirituá-
lis szintet, amibe azelőtt csak 
belepillanthattunk.

És ez az élet titka. Az ember az 
élet bármelyik szakaszának ele-
jén mesterséges ihletet kap, de 
ahhoz, hogy elérjük a személyisé-
günk azon mélységét, ami elvárt 
tőlünk, Isten visszavonja ezt a se-
gítséget. A veszély az apátia és a 
depresszió; a dolgunk, hogy visz-
szaküzdjük magunkat az ihlethez, 
és így folyamatosan beépítsük a 
személyiségünkbe. A tíz csapás 
Egyiptomban és a tenger ketté-
választása leírhatatlanul káprá-
zatos volt, de rögtön utána Isten 
berak minket a sivatagba, és küz-
denünk kell, hogy megkapjuk a 
Tórát a Szinájon. Egyiptomban 
bemutatja a pusztítás tíz szintjét, 
amíg mi passzívan nézzük; a si-
vatagban a rossz tíz szintjét hoz-
za elénk, hogy küzdjünk velük, és 
elpusztítsuk.

Ez a gondolat mindenhol elő-
jön. Pészách a zsidó naptár 
Niszán hónapjában van - ennek 
hónapnak a csillagjegye a kos, 
egy passzív állat, amit vezetnek. 
A következő az Ijár - bika, egy ál-
lat, ami teljes ereje birtokában 
van. Majd jön Sziván - ikrek, tö-
kéletes harmónia. Ez olyan, mint 
amikor az apa járni tanítja a gye-
rekét: először az apa támogatja a 
fiát, amint az az első lépéseit te-
szi, de később el kell őt engednie; 
nincs más módja a tanulásnak, 
a gyereknek meg kell tennie egy 
ijedt, önálló lépést segítség nél-
kül. Csak ezután, amikor már ké-
pes önállóan járni, képes érezni 
az apja szeretetét a pillanatban, 
ami korábban elhagyatottság-
nak tűnt. Sajnos sok ember nem 
ismeri ezt a titkot. Tévesen azt 
gondoljuk, hogy a világnak folya-
matos borzongásnak kell lennie, 
és csak félig élőnek gondoljuk 
magunkat, amiért nem az. Most 
elemezzük ennek az alapelvnek 
néhány alkalmazását.

A Talmudban az áll, hogy a 
születendő gyereknek megtanít-
ják az egész Tórát az anyaméh-
ben. Egy angyal megtanítja neki 
a teremtés összes misztériumát, 
és mindent, amire valamikor is 
szüksége lesz, hogy elérje a teljes-
ségét, a Tóra rá eső részét. A feje 

fölött egy lámpa világít, és annak 
fényénél ellát a világ egyik végé-
ből a másikba. Amikor viszont 
a gyerek megszületik, az angyal 
ráüt a szájára, és ő elfelejt min-
dent, amit tanult, és egyszerű, ta-
nulatlan csecsemőként születik 
meg. A kérdés adja magát: Minek 
kell megtanítani a gyereket annyi 
mindenre, ha aztán az egészet el-
felejtetik vele?

A válasz az, hogy nem felejti el; 
mélyen bevésődik a tudatalatti-
ba. Az ember talán kifejezett tu-
dás nélkül születik, de a tudatos 
felszín alatt, érintetlenül, ott van 
minden, amit az ember tudni sze-
retne! Egy egész életnyi kemény 
Tóra-tanulás, és személyiség fej-
lesztés folyamatosan kiengedi, a 
tudat szintjére hozza a veleszüle-
tett bölcsességet. Gyakran, ami-
kor az ember hall valami gyö-
nyörűt és igazat, el van ámulva, 
de nem attól, hogy tanult va-
lamit, hanem attól, hogy felis-
mert valamit! Egy érzékeny sze-
mély gyakran érzi a saját ráérző 
képességét.

Az út egyértelmű - az ember 
úgy születik, hogy egy egész élet-
nyi munka van előtte, a spirituá-
lis bölcsesség és a fejlődés nehe-
zen elérhetőek. De az inspiráció 
benned van; egyszer már ott vol-
tál! És ez az inspiráció belső érzé-
se adja a motivációt, ez annak az 
optimizmusnak és a biztonság-
érzetnek a gyökere, hogy valódi 
teljesítmény lehetséges, sőt ga-
rantált, hogyha a szükséges erő-
feszítéseket megtesszük.

A második alkalmazás, egy 
gyermeki - és részben kamasz-
kori - jellegzetesség, az ihletett 
optimizmus, és a limitáltság-ér-
zés hiánya. A gyerekek azt hiszik, 
bármivé válhatnak. Egy gyerek 
számára a világ hatalmas, egy 
gyerek nincs elnyomva azáltal az 
érzés által, hogy mi lehetséges, és 
mi nem. Egy gyerek egyszerűen 
csak ki kell, hogy legyen téve va-
lami fajta nagyságnak (sajnos, túl 
gyakran fizikai és értelmetlen) 
ahhoz, hogy elkezdjen fantáziálni 
arról, hogy ő is olyan legyen, vagy 
elérje azt a dolgot.

Később azonban az ember sze-
rencsés, ha maradt egyáltalán 
egy kicsi inspirációja. Sok felnőtt 
nem érti, miért tűnt az élet annyi-
ra gazdagnak, amikor kamaszok 
voltak, miért tudtak akkor olyan 
sokat és olyan teljesen nevet-
ni, és sírni,és miért tűnik az élet 
olyan laposnak (legjobb esetben) 
most. A magyarázat az, amit már 
fent elmagyaráztunk. Először jön 

az irreális pozitív hatás szaka-
sza, egy energiatöltés. Majd az 
élet rákényszeríti az embert arra, 
hogy magától érjen vissza a való-
di teljesítményhez.

Talán ennek a gondolatnak a 
legélesebb gyakorlati példája a 
nyugati társadalmakban a házas-
ság. Manapság a nem vallásos vi-
lágban a házasság intézménye 
nagyrészt romokban hever. Sok 
közösségben a válás gyakoribb, 
mint a házasság fenntartása, és 
még a fenntartott házasságokban 
is gyakori az összhang hiánya.

Az egyik legfontosabb oka en-
nek a helyzetnek, a mi témánk 
megértésének a hiánya. A házas-
ságnak két különböző szakasza 
van: szerelem és szeretet. A sze-
relem az kezdeti, illogikus érzel-
mi örvény, ami egy új kapcsolat-
ra jellemző, és nagyon durva tud 
lenni.

A szeretet, tórai fogalmak sze-
rint az adás eredménye. A szere-
tetet nem az növeli, amit az em-
ber kap a másiktól, hanem az adás 
lehetőségének jó kihasználása, és 
maga az adás. A szerelem szaka-
sza nagyon hamar elkezd halvá-
nyulni, igazából, amint életre kel, 
megindul a halála. Egy spirituá-
lisan érzékeny ember tudja, hogy 
ennek így kell lennie, de ahe-
lyett, hogy az ember depresszió-
ba esne, és aggódna, hogy nem a 
megfelelő emberrel házasodott, 
észre kell vennie, hogy most jön 
a munka, az adás ideje. Az iga-
zi szeretet építésének szakasza 
most virágozhat. Igazából a hé-
berben nincs is szó a szerelemre 
- ez valójában csak egy illúzió. De 
a vallástalan értékek világában az 
első villanás, a gyors a minden. A 
szeretet egyenlő a szerelemmel, 
és amikor az meghal, mi marad?

Senki nem tanítja meg a fiatalo-
kat arra, hogy a szeretet és az élet 
az adásról, építésről szól, és ezért 
az a tendencia, hogy az emberek 
[a szerelem elmúlta után] felad-
ják, és máshol keresik a gyors 
szeretetet. Természetesen ez nem 
lesz sikeres, mivel semmilyen új 
élmény nem fog megmaradni.

Ennek a megértése lehet a kü-
lönbség a rossz házasság és az 
életre szóló boldog házasélet kö-
zött. A zsidó házasság figyelme-
sen átmegy a kezdeti inspiráció-
ból nem csalódásba, hanem még 
mélyebb inspirációba. A menst-
ruációs ciklus alatti szeparáció 
csak egy példa - ahelyett, hogy az 
intenzitásból unalmas egyhangú-
ság legyen, a szeparáció szakaszai 

Inspiráció és csalódás

Folytatás a 4. oldalon
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Behár –
Az óvatos beszéd

Bámidbár – Az egyén szerepe

A Behár hetiszakasz az 
„ona’ah” esetét vizsgálja, 

ami mások szorongatását, becsa-
pását jelenti. A 3Mózes 25,14-
ben mások anyagi megkárosítá-
sát (így például kamat szedését), 
a 17. versben pedig a másik szó-
beli bántását tiltja meg a Tóra.

Néhányan azt mondják, hogy 
nem praktikus a moralitást tör-
vénybe foglalni. Ez az alapelv vi-
szont csak egy nem isteni rend-
szerben lehet érvényes. Amikor 
tudatában vagyunk annak, hogy 
Isten szemmel tart minket, akkor 
még az emberi kapcsolatainkra is 
hatással van a jó és a rossz között 
való különbségtétel. Ezért fejező-
dik be a 17. vers úgy, hogy „félj 
Istenedtől”.

A Talmud pontosan azt vitatja, 
hogy mit takar a szavakkal való 
szorongatás tilalma. 

Az egyik ilyen alapelv az, hogy 
ne emlékeztessünk senkit kelle-
metlen múltjára. Mondjuk, hogy 
József egy kicsapongó aggle-
gény volt, de mára egy tisztelet-
re méltó családos ember lett be-
lőle. Keményen dolgozott azért, 
hogy a féktelen élettel felhagyjon. 
Éppen ezért, ma kínos, sőt fáj-
dalmas volna, ha felemlegetnénk 
történeteket a korábbi életéből.

A szavakkal való szorongatás 
másik módja a félrevezetés. Egy 
hétköznapi példán keresztül be-
mutatva: nem szeretnél új szá-
mítógépet venni, csak egyszerű-
en kíváncsi vagy arra, milyen új 
modellek vannak a piacon. Így 
hát elmész egy számítástechnikai 

szaküzletbe és kérdések garma-
dával állsz elő. Az eladó termé-
szetesen azt fogja gondolni, hogy 
vásárlási szándékkal jöttél. Ahogy 
a beszélgetés halad előre, amint a 
teljesítményekhez és árakhoz ér-
keztek, az eladóban az a remény 
növekszik, hogy valamit vásárol-
ni is fogsz.

Kimondatlanul azt feltételezik 
rólad, hogy az üzletbe azért léptél 
be, mert vásárolnál. A szavaid-
nak valójában félrevezető hatása 
van. Ilyen esetben a Tóra is meg-
engedné, hogy kielégítsd a kí-
váncsiságodat egy számítógépes 
üzletben, abban az esetben, ha 
kezdettől fogva egyértelműsíted, 
hogy csak tájékozódsz a vásárlás 
legkisebb szándéka nélkül.

Első pillanatban azt gondol-
nánk, hogy mások anyagi szo-
rongatása sokkal komolyabb do-
log, mint a szavakkal történő, 
de valójában az ellenkezője igaz. 
Egy ember tulajdona csak külső 
síkon tartozik hozzá, viszont az 
érzései alapvető részei személyi-
ségének. Más emberek érzéseire 

való érzékenység, empátia a Tóra 
szemében hatalmas micva, ami-
nek betöltésére mindig töreked-
nünk kell.

Rabbi Shraga Simmons
Forrás: Aish.com

fordítás: Decski Letícia

„Számold meg Izrael egész 
gyülekezetét a családjaik szerint, 
az atyáik háza szerint.” Miért pa-
rancsolja meg a Teremtő a szá-
molást a Tóra ezen pontján? 
Rabbi Shimshon Raphael Hirsh 
kommentárjaiból két egymást ki-
egészítő választ vonhatunk le.

Először is, a pusztában végre-
hajtott népszámlálás nem szol-
gált sem politikai, sem gazda-
sági célokat. Ellenkezőleg, ez a 
számlálás „saját magát igazolja”, 
hogy kizárólag csak a Tóra pa-
rancsára lett végrehajtva, amint 
azt az előző vers is bizonyítja: „a 
Szináj sivatagban, a Találkozás 
Sátrában” – a Tóra a Szináj he-
gyen lett átadva, és a „középpont-
ja” a Találkozás Sátra volt. A nép-
számlálásnak vallási okai voltak.

Mi volt ez? Ahogy Rabbi Hirsh 
rámutat, a Széfer Vájikrában, 
Mózes harmadik könyvé-
ben, olvashattuk Izrael nép-
ének valamennyi, a Miskánnal 
(Szentéllyel) kapcsolatos köteles-
ségét. A legvégén pedig a minden 
egyes ember által önkéntes fel-
ajánlásként hozhatott áldozatról 
olvashatunk.

Mindezzel együtt, az egyes em-
ber azt gondolhatta volna, hogy 
a nemzet őnélküle, az ő hozzájá-
rulása nélkül is teljesítheti a kö-
telességét, és úgy dönthetett vol-
na, hogy nem ajánl fel önkéntes 
áldozatot. Nem látjuk, hogy min-
den egyes ember fontos.

A népszámlálás ellentmond en-
nek a téves gondolatnak. Minden 
egyes ember számít. Mindenki 

egyedi, különbözik mindenki 
mástól, saját feladattal és saját 
hozzájárulással. Noha ez a nép-
számlálás csak a katonákat, a 
húsz évnél idősebb férfiakat érin-
tette, ők az egész nép képviselői-
ként szerepeltek. Maga a számlá-
lás azt jelezte, hogy minden egyes 
ember a családi egység része volt, 
egy nagyobb törzs része, egy na-
gyobb egység fontos építőeleme. 
Ez a népszámlálás azt üzente va-
lamennyi nemzedék számára, 
hogy mindnyájunknak van mi-
vel hozzájárulni a zsidó néphez, a 
teljes népnek van ránk szüksége. 

Rabbi Yaakov Menken, 
Fordítás: D. Ch.

új inspirációt generálnak, és a 
csoda sosem halványul el.

Az összes említett példában, és 
igazából az egész életben, a má-
sodik szakaszban levő kihívás az, 
hogy emlékezzünk az elsőre, hogy 
fenntartsuk az inspirációt, és 
hogy felhasználjuk az állandó nö-
vekedésre. Majmonidész hason-
latában az élet egy sötét éjszaka 
egy viharos területen - csapkod-
va az esőtől, elveszve a sötétben, 
az ember kétségbeesik. Egyszer 
csak hirtelen villámlik. Egy ez-
redmásodpercig a terület olyan 
világos, mint nappal, az útirány 
egyértelművé válik. De amint fel-
tűnik, el is múlik; és az embernek 
annak a rövid villanásnak az em-
lékével kell továbbmennie. A vil-
lámlás nagyon rövid; a sötétség 
végtelennek tűnhet.

Ez az élet mintája, rövidéletű 
inspiráció, és hosszú harcok. A 
szükséges eszközök: elhatározás, 
kitartás, és a lemondás makacs 
elutasítása. A személyes meg-
próbáltatások, amik a lemondást 
olyan fenyegető valóságnak lát-
tatják valójában az apa (Isten) 
kezei elvéve, hogy meg tudjunk 
tanulni járni. És az emlékezés 
arra a pillanatnyi fényre, amikor 
lehetetlennek tűnik, az az emuna 
(hit). A harmadik szakasz - bol-
dog, akinek még életében sike-
rül elérni - a transzcendens. Ez 
az, amikor az ember újra eléri az 
elsőt, de most kiérdemelve, tehát 
jóval magasabb szinten.

Van a Bölcseinknek egy mon-
dása, ami leírja ezt a végső 
transzcendenciát, a fizikai világ-
ból az örök spirituális létezésbe 
való átmenetet. Leírja az angya-
lokat, akik jönnek köszönteni az 
embert ebben az időben. Az egyik 
angyal ezt kérdezi: "Hol van en-
nek az embernek a Tórája, és 
az teljes-e a kezében?" A tizen-
nyolcadik századi bölcs, a Vilnai 
Gáon rámutat, hogy ez a maga-
sabb rendű lény, aki ezt kérdezi 
nem egy idegen. Az ember hirte-
len felismeri, hogy ez ugyanaz az 
angyal, akivel a Tórát tanulta az 
anyaméhben! És a kérdés, amit 
meg kell válaszolni:

Hol van a Tóra, ami akkor ins-
pirált téged?

Lehoztad-e a világra, és valódi-
vá tetted-e?

Lehet-e most a tiédnek nevezni?

Rabbi Akiva Tatz, 
Forrás: innernet.org.il
Fordítás: Sárosi Gábor
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Az igazi szombatAz eheti hetiszakasz a szom-
bati “munka” tilalmáról be-

szél. Sokan azt gondolják, hogy a 
Szombat nem több, mint egy jó 
alkalom arra, hogy pihenjünk és 
felkészüljünk a következő hétre. 
Természetesen a Tórában nem er-
ről van szó. Szombaton pihenünk, 
mondja a Tóra, mert Isten is meg-

pihent. Nyilvánvaló, hogy Isten 
nem azért pihent meg, hogy majd 
a következő héten jobban dolgoz-
zon, hiszen addigra már elvégezte 
a munkáját, és nem kellett folytat-
nia a szombati nap után. 

Valójában a Szombat egészen 

másról szól. A szombati “munká”-
ra a Tóra a meláchá szót használ-
ja. Ugyanezt a szót használja ak-
kor is, amikor a sátor építéséről 
beszél. Bölcseink a Tóra alapján 
39 olyan tevékenységet határoz-
tak meg, amely tilos szombaton, 
ilyen például a tűzgyújtás, főzés, 
darálás, írás. Ami közös bennük 

az az, hogy ilyen cselekedetekre 
csak az emberek képesek, az álla-
tok nem, mert ezekben az ember 
az intelligenciájával és tudásával 
befolyásolja a természetet. Ezt az 
elvet alkalmazzuk korunkban is, 
amikor azt mondjuk, hogy nem 

Az intések felsorolásának 
vége felé a Tóra azt mondja: 

„Akkor én megemlékezem szövet-
ségemről Jákobbal, és szövetsé-
gemről Izsákkal és szövetségemről 
Ábrahámmal is megemlékezem 
és az országról is megemlékezem” 
(3Mózes 26,42). Az ősatyák for-
dított sorrendben való említését 
Rási így kommentálja: Jákob ön-
maga is érdemes volna a jutalom-
ra (hogy meg fogok emlékezni ró-
lad és megváltalak), és ha ő mégse 
volna erre érdemes, Jichák érde-
meivel együtt, már bizonyosan 
felbillen a mérleg, és ha még ez is 
kevés lenne, Ábrahám érdemeit is 
hozzá kell adni a kombinációhoz.

Rav Meir Shapiro ugyanezt a 
kérdést egy másik nézőpontból 
közelíti meg. Bölcseink azt tanít-
ják, hogy az ősatyák mindegyi-
ke egy tulajdonságot szimbolizál. 
Ábrahám tulajdonsága a cheszed 
(jócselekedet), Jichák az ávodát 
(Istenszolgálatot) személyesíti 
meg. Jákob a Tórát képviseli. Rav 
Meir Shapiro megjegyezte, hogy 
volt idő, amikor a zsidók a szám-
űzetés és annak keservei ellenére 
is lelkiismeretek voltak nemcsak a 

jócselekedetek és az ima terén, de 
a Tóra-tanulásban is.

A Tóra azt tanítja, hogy mikor a 
zsidók száműzetésben vannak, az 
Örökkévaló emlékezni fog arra, 
hogy ők megörökölték Jákob tu-
lajdonságát - a Tóra-tanulásban 
találnak kapaszkodót; tanulják és 
terjesztik azt az egész nép köré-
ben. Ha egy ilyen történelmi idő-
szakban az Örökkévaló kész lesz 
megváltani minket, akkor a meg-
váltásunk Jákob érdemében fog 
megtörténni - a Tóra érdemében.

Azonban a száműzetés folyta-
tódott és a Tóra-tanulás egyre ke-
vésbé volt része a zsidó nép életé-
nek. Egyre kevesebben tanultak. 
Az üldöztetés terhe, a mindennapi 
élet erőfeszítései egész fiatal kortól 
kezdve megakadályozták a Tóra-
tanulást. Bár-micváig chéderbe 
(zsidó iskolába) jártak a gyerekek, 
de utána abba kellett hagyni a ta-
nulást és megélhetést kellett ke-
resni. Csak néhány kiválasztott 
folytathatta a „Jesivá ketáná”-ban 
(kis jesivában, a 13 és 17 év közöt-
ti fiúk részére). De még ilyen idő-
szakban is, amikor a Tórát nem 
tanulták széles körben, a zsidók 

mindig imádkoztak. Az ávodá-
nak sokkal mélyebbek voltak a 
gyökerei, mint az intellektuális 
kihívást jelentő Tóra-tanulásnak. 
Ha a megváltás ilyen időszakban 
történne, ez Jichok ősatya érde-
mének lenne betudható.

A száműzetés folytatódásá-
val, a Tóra-tanulás csökkenésé-
vel a zsinagógák látogatottsága is 
csökkent. Azonban még mindig 
maradt egy tulajdonság a zsidó 
nép körében, mely örökre velük 
marad, ez Ábrahám tulajdonsága 
- a jócselekedet.

Látjuk a mindennapokban, 
hogy vannak zsidók, akiknek sem-
mi kapcsolata sincs a Tórával, az 
Istenszolgálattal. Nem lehet velük 
találkozni sem a tanházakban, sem 
a zsinagógákban. Ők azok, akik-
nek vezető szerepe van a kórhá-
zak, árvaházak vagy más szociális 
jóléti intézmények alapításában.

Rav Meir Shapiro azt mondja, 
hogy a szakasz értelmezése a kö-
vetkező: Szeretném a zsidó népet 
megváltani a Tóra-tanulásuk ér-
demében (Jákob tulajdonsága), 
ha nem ezért, akkor az imáikért 
(Jichák tulajdonsága); de ha ezért 
se akkor legalább a jócselekede-
teikért (Ábrahám tulajdonsága).

Rav Ruderman, a Ner Israel ko-
rábbi vezetője egyszer idézte Rav 
Elchonon Wasserman tanítását: A 

kapcsolhatjuk fel a villanyt, vagy 
nem vezethetünk autót. 

Szombaton nem a fizikai fárad-
ságot kell kipihennünk, hanem 
egy kis pihenőt tartanunk abban 
az állandó fáradságos igyekezet-
ben, amellyel mindig a világot 
akarjuk irányítani. Ez a nap arra 
való, hogy hátradőljünk, és hagy-
juk, hogy az élet folyjon tovább 
anélkül, hogy megpróbálnánk 
mindenáron megváltoztatni. Ez 
a nap arra való, hogy megáll-
junk ne állandóan cselekedjünk, 
hanem kezdjünk el egyszerűen 
csak “lenni”. A nap, amikor nem 
engedjük, hogy a boldog, szép 
jövőért való küzdelem tönkre-
tegye a boldogságunkat a jelen-
ben. Abban a helyzetben, amikor 
24 órára felhagyunk végre azzal, 
hogy a világot irányítsuk, sok-
kal közelebb állunk a valósághoz, 
mint akkor, amikor azt hisszük, 
hogy mi irányítunk. Ez a nap le-
hetőség arra, hogy alázatosságra 

és békére leljünk önmagunkban.
Bölcseink ezekkel a törvé-

nyekkel nagy távlatokat nyitot-
tak előttünk. Mikor spirituálisan 
magasabb szintre jutunk, már 
nem azokat a dolgokat tartjuk a 
legfontosabbnak, amiket eddig. 
Már nem azzal törődünk, hogy 
egyre több és több pénzt halmoz-
zunk fel. A siker múlandónak, a 
hatalom jelentéktelennek tűnik, 
viszont a család, a szeretet, a böl-
csességre, tudásra való törekvés, 
az életben rejlő örömök, a szürke 
hétköznapok után mind szivár-
ványszínűnek látszanak.

Ez a Szombat megtartásának 
valódi célja. Egy nap, hogy a hét-
köznapok őrületéből kilépve el-
kezdjük élni valóságos életünket 
a valóságos világban.

Rabbi Shaul Rosenblatt, 
Forrás: Aish.com, 

Fordítás: Bálint Lea

Talmud (Peszáchim 107b) így ma-
gyarázza a Lech Lechá hetiszakasz 
kezdetét: „És nagy néppé tesz-
lek téged, megáldalak és nagy-
gyá teszem nevedet, és áldássá le-
szel.” (1Mózes 12,2). A Talmud azt 
mondja: „nagy néppé teszlek”- ez 
utal arra, mikor azt mondjuk az 
Ámidá („18 áldás”) első áldásá-
nak kezdetén, Ábrahám Istene. 
„Megáldalak” - ez utal arra, mi-
kor azt mondjuk Jichák Istene. 
„Naggyá teszem a nevedet” - ez 
utalás arra, mikor azt mondjuk 
Jákob Istene.

A Gemárá folytatja: Úgy gon-
dolhatnánk, hogy mindhármukat 
meg kellene említeni az áldás vé-
gén is (Mágén Ávráhám, Jichák 
ve’Jáákov). Azonban az idézet úgy 
végződik: „hogy áldássá légy” - 
mely azt jelenti, hogy a te neved-
del (Ávráhám) fog befejeződni és 
nem mindhármuk nevével. 

Reb Elchonon így magya-
rázza a Talmud szavait „bechá 
chotmim” (te leszel a befejezés): 
azaz az idők végén, a történelem 
minden generációjának befejezé-
seként a végső megváltás nem a 
Tórán vagy az Istenszolgálaton 
keresztül, hanem a jócselekede-
tek érdemében fog megtörténni.

Rabbi Yissocher Frand
Forrás: Torah.org

fordítás: G.Sz

Az Ősatyák 
fordított sorrendje

H
etiszakasz
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Lág BáOmer, vagyis az 
ómerszámlálás 33. napja (a 

héber lámed betű számértéke 30, 
a gimmelé 3) egy örömmel teli 
nap; a számlálás gyász jellegét 
felfüggesztjük ezen a napon. A 
gyász oka, hogy ezen időszakban 
haltak meg rabbi Akiva tanítvá-
nyai, ám Lág BáOmer napján az 
őket pusztító pestis véget ért.

A 24.000 tanítvány tragikus 
halálát a Talmud is tárgyalja. A 
Gemárában azt olvassuk, hogy 
rabbi Akivának „12.000 pár ta-
nulója volt... és mind a 12.000 
pár ugyanabban az időszakban 
halt meg, mert nem tisztelték 
eléggé egymást”. (Jevamot 62/b) 
A Midrás annyiban módosítja a 
Gemárát, hogy „féltékenyek vol-
tak egymásra”. A Jefat To'ar úgy 
magyarázza a Midrást, hogy a ta-
nulók nem akarták egymást se-
gíteni a tanulásban. Ami elsőre 
kicsit furcsának tűnhet, hiszen 
ezek a tanulók nemzedékük ve-
zető, megbecsült, kiváló bölcsei 
voltak. Mi okozta tehát a 12.000 
pár tanulónak a szörnyű sorsát?

Még egy zavaró tényező van a 
leírásban. Tudniillik, a Gemárá 
a folytatásban megemlíti, hogy 
a diákok Pészách és Sávuot kö-
zött haltak meg. Ám Lág BáOmer 
napján annak örülünk, hogy a 
halálozás befejeződött. Ennek 
fényében jogos a kérdés, hogy a 
Gemárá miért beszél a teljes idő-
szakról, s miért nem mondja azt, 
hogy „Lág BáOmerig” tartott?!

A Pirké Ávot (Atyák bölcs mon-
dásai) hatodik fejezetének ha-
todik misnája elmondja, hogy a 
Tórát 48 tulajdonság elérésével 
lehet megszerezni. A Pészáchtól 

Sávuotig lévő 49 napban ennek a 
48 tulajdonságnak az előkészíté-
sén és megerősítésén dolgozunk. 
A Vilnai Gaon azt írja, hogy el-
képzelhető, hogy ezen a 48-on kí-
vül is van az emberben olyan tu-

lajdonság, amely segít közelebb 
jutni az Istenhez, ám az teljesség-
gel elképzelhetetlen, hogy vala-
ki ezt a 48-at ugyanolyan magas 
szintre fejlessze. Ezt csak és ki-
zárólag közösen lehet elérni, úgy 
hogy az egyik erősíti a másik hiá-
nyosságait, és így ketten alkotnak 
egységet, ami a Tóra elfogadását 
lehetővé teszi.

A Chászám Szajfer azt írja, hogy 
rabbi Akiva tanítványai azért hal-
tak meg, mert a 48-ból nem tel-
jesítették az egyik legfontosab-
bat: nem tanúsítottak szeretetet 
Isten teremtményei iránt. Miért 
volt ennek ilyen tragikus kime-
netele? Mint azt a Vilnai Gaon 

 Tóra és a szeretet
tanításából tudjuk, csak közösen 
lehet járni a tökéletesedés útján, 
márpedig ha az együttműködés 
hiányzik, akkor ez egy reményte-
len küldetés.

A Tóraadás ünnepére előké-
szülve rabbi Akiva tanítványai jól 
haladtak a tökéletesedés útján, 
csupán egy tulajdonságot hanya-
goltak el; az egymással való törő-
désre nem szenteltek elég figyel-

met. Ez az oka, hogy a Talmud 
12.000 tanulópárról, és nem 
24.000 tanítványról beszél. Igaz 
ugyan, mindegyik tanítvány tö-
rődött egy másik zsidóval, a ta-
nulótársával, de a többi 23.998 
nem érdekelte őket.

Egoizmusuk miatt teljesen al-
kalmatlannak találtattak a Tóra 
befogadására, ezért kellett mind 
a 12.000 tanulópárnak meghal-
nia. Tudjuk, hogy a Pészách és 
a Sávuot közötti időszak a fel-
készülés ideje. Ám azáltal, hogy 
a tanítványok nem feleltek meg 
az elvárásoknak, viselniük kel-
lett a következményeket. A 
Gemárá óvatosan válogatja meg 

a szavakat; igaz ugyan, mond-
ja, hogy a tanítványok halálozá-
sa megállt Lág BáOmerkor, ám 
épp azért haltak meg pont ekkor, 
mert ez az előkészülés időszaka.

Rabbi Akiva tanítványainak a 
történetéből több tanulságot is 
le kell vonnunk. Az egyik, hogy 
mindent végre kell hajtanunk 
az ómerszámlálás alatt ahhoz, 
hogy Sávuotkor képesek, készek 
legyünk a Tóra elfogadására. A 
másik annak a megértése és el-
fogadása, hogy amennyiben nem 
mutatunk szeretetet zsidó tár-
saink iránt, sohasem kaphatjuk 
meg a Tórát. Ezen túlmenően 
minden egyes zsidónak szüksé-
ge van a többi zsidó segítségére a 
Tóra elérésében.

Legyen harmónia Izrael népe 
körében, hogy mindannyian 
együtt tanulhassunk, támogat-
hassuk egymást és így mind-
annyian készek és képesek le-
gyünk elfogadni a Tórát Sávuot 
ünnepén, úgy, ahogy őseink tet-
ték egykoron: egységben, egy 
emberként!

Rabbi Yehuda Prero
Forrás: torah. org
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Ennek az írásnak a témája: a 
Kabbala forrása, fejlődése, 

valamint „titkosságának” okai.
Kabbalának („megkapott”) 

hív ják a zsidóság misztikus ha-
gyományát, ebben az elnevezés-
ben az hangsúlyozódik ki, hogy 
az embernek meg kell kapnia a 
Tóra e misztikus megértését. A 
Kabbala elemeit az Örökkévaló 
a Tóra többi részével egy idő-
ben mutatta meg, majd ez to-
vábböröklődött kiválasztottról 
kiválasztottra, a szóbeli hagyo-
mány többi vonatkozásával el-
lentétben, melyek esetében az 
értelmezés is szerepet játszott.

Amikor valaki értelmezi a Tóra 
vagy a zsidó törvények bármely 
vonatkozását úgy, hogy racioná-
lis (és nem misztikus) nézőpon-
tot használ, akkor nem szükséges 
közvetlen forrással rendelkeznie 
az állításhoz. Szükséges, hogy az 
állítás illeszkedjen a Tóra általá-
nos szellemiségébe, és értelem-
mel kell bírnia abban a közegben, 
ahol bemutatják. Jó, ha más te-
rületekről is alá van támasztva.

A Kabbala esetében korláto-
zott lehetőségünk van arra, hogy 
„új” vagy „eredeti” értelmezé-
seket adjunk – a kulcs a pon-
tos közvetítés. Olyan tannal ál-
lunk szemben, melynek elemeit 
az Örökkévaló mutatta meg az 
embernek, ugyanolyan módon, 
ahogy az egész Tórát is, majd az 
idők során átadta egyik emberről 
a másikra.

A KABBALA
KiBonTAKozáSá-
nAK MéRFöLDKövei, 
áLLoMáSAi:
Az első a Tóra maga. A Kivonulás 
könyvében egy nagyon rejté-
lyes párbeszéd jelenik meg az 
Örökkévaló és Mózes között.

„És mondta (Mózes): Kérlek, 
mutasd meg nékem a Te 
dicsőségedet.

És mondta (az Örökkévaló): 
Átviszem minden jóságomat 
előtted, és kiáltom előtted az 
Úr nevét: És könyörülök, akin 
könyörülök, kegyelmezek, aki-
nek kegyelmezek. Arcomat 
azonban, mondta, nem látha-
tod; mert nem láthat engem 
ember, élvén. És mondta (az 
Örökkévaló): Íme, van hely én-
nálam; állj a kősziklára. És mi-
kor átmegy előtted az én dicső-
ségem, a kőszikla hasadékába 
állítlak téged, és kezemmel be-
takarlak téged, míg átvonulok. 
Azután kezemet elveszem rólad, 
és hátulról meglátsz engem, de 

arcomat nem láthatod.” (2Mó-
zes 33,18-22)

Bármennyire rejtélyes és nehe-
zen érthető is ez a párbeszéd, van 
néhány nagyon fontos pont, me-
lyek innen származtatható.

Vegyük figyelembe, hogy ez 
a dialógus nagyon röviddel a 
tóraadás után történt. Mózes 
megkapta a Tórát annak teljes-
ségében, így másra már nem szá-

míthatott. (Ld. Maimonidész, A 
Tóra alapjai 9:1). Tehát mi mást 
szeretett volna még Mózes az 
Örökkévalótól?

A válasz az, hogy a már meg-
kapott kinyilatkoztatás megér-
tésének mélységéért esedezett, 
nem pedig egy új Tóráért. Ebből 
a kívánságból egyrészt láthatjuk, 
hogy a Tórának van egy olyan 
megértése, amely távol marad 
tőlünk; másrészt, hogy bár ren-
delkezünk a teljes terjedelmű 
Tórával - melyet Mózes megka-
pott a Sínai-hegyen -, ez még nem 
garantálja azt, hogy eljutunk eh-
hez a mélyebb megértéshez.

Az Örökkévaló válaszából ki-
tűnik, hogy e mély megértés ter-
mészete nem az Örökkévalóról 
magáról szól, hanem inkább az 
Örökkévaló és a mi világunk kö-
zötti egymásra hatásról.

A Bölcseink úgy magyaráz-
zák, hogy Mózes kívánsága an-
nak teljes megértése volt, hogy 
„miért van az, hogy a becsülete-
sek szenvednek és a gonoszak si-
keresek”. Ez könnyedén látható 
az Örökkévaló válaszában: „kö-
nyörülök, akin könyörülök”. Az, 
ahogy az Örökkévaló irányítja a 
világot – az Ő útjai és szokásai – 
a lényege annak a mély tudásnak, 
melyet Mózes keres.

Az Örökkévaló határt szabott 
a megértési szintnek. Egyesek 
(akik a hollywoodi filmek lát-
ványvilágához szoktak) azt 

A Kabbala története

képzelhetik, hogy az, hogy „nem 
láthat engem ember, élvén” a va-
kító fény és a dörgő hangok mi-
att van! Az Örökkévaló fizikai ér-
zékelése nem létezik. A Bölcseink 
e helyett úgy magyarázzák, hogy 
ennek az idézetnek a helyes ér-
telmezése a következő: „egyet-
len ember sem értheti meg telje-
sen az Örökkévalót, ameddig él”. 
Egy ember – bármennyire is ki-
finomult – fizikai létezéssel bír, 
így a megértése is némileg fizikai. 
Ez megakadályozza őt azon dol-
gok értelmezésében, melyek bi-
zonyos mértékig teljesen metafi-
zikai jellegűek.

Erre utal az, hogy „és hátul-
ról meglátsz engem”. Ha vala-
kit szemtől szembe látok, ak-
kor teljesen érzékelem azt, amit 
mond és tesz, ugyanilyen mó-
don, az Örökkévalót „szemtől 
szembe” látni azt jelenti, hogy az 
Örökkévaló útjait tökéletes tiszta-
sággal megérteni. Az ember nem 
képes erre. Az Örökkévalónak 
csak a hátát láthatja, ami azt je-
lenti, hogy lehet elképzelése ar-
ról, amit tesz, de tökéletes tiszta-
sággal nem rendelkezhet.

Ezek a megértések megtalál-
hatók abban, hogy „az Úr nevét”. 
Tehát az Örökkévaló ezeket a ki-
nyilatkoztatásokat így írja le: „ki-
áltom előtted az Úr nevét”.

Valójában az Örökkévaló kü-
lönböző nevei, melyek a Kabbala 
magját alkotják, nem holmi rej-
télyes, a torok mélyén képzett, 
kiejthetetlen szavak, melyek 
kozmikus felfordulást okoznak. 
Inkább az Örökkévaló és az em-
ber egymásra hatásának külön-
böző oldalait írják le.

Azaz, amikor Mózes mélyebb 
betekintést kért az Örökkévaló 
rejtélyes útjaiba, akkor az Ő ne-
vének felfedése volt az elsődleges 
eszköz ehhez. 

Az Örökkévalóról megszerzett 
pontosabb tudás abban a pillanat-
ban a jóság tudása volt, mely túl 
van a mi megértési körünkön.

Lássuk mindezt a rejtélyes 
párbeszédet övező események 
összefüggésében:

Izrael gyermekei súlyos bűnt 
követtek el az aranyborjú imá-
dása által, és a megfelelő bünte-
tésük az volt, hogy teljes egészé-
ben megsemmisüljenek. Mózes 
nem rendelkezett az ima olyan 
szavaival, mely javíthatott volna 

a helyzeten. Ezért arra kérte az 
Örökkévalót, hogy mutassa meg 
végtelen jóságát, amely által az 
ítélet elhalasztható és könnyíthe-
tő lenne. Mivel olyan súlyos volt 
a bűnük, hogy annak enyhítésé-
hez a kegyelem különleges foká-
ra volt szükség. Ez a kegyelmi fok 
egészen addig nem mutatkozott 
meg, ezért nem is lehetett annak 
alkalmazásához folyamodni.

Az Örökkévaló ezért feltárta 
előtte „teljes jóságát”. Ez megad-
ta Mózesnek akkor (és számunkra 
ma) azt a képességet, hogy imád-
kozzon hozzá – hogy a rendkívüli 
jóság azon tizenhárom tulajdon-
ságához folyamodjon, melyekkel 
az Örökkévaló rendelkezett.

Ez a „Jóság tizenhárom tulaj-
donsága” (melyekre az 2Mózes 
34,6-7 szakaszai hivatkoznak) 
képezi az alapját az engesztelési 
napi és böjtnapi imáinknak, va-
lamint a különleges, ünnepélyes 
imák alkalmainak.

A Tizenhárom tulajdonság 
megértése a kabbalisztikus tudás 
és tanítások egy másik fontos vo-
natkozása, melyről a sorozat kö-
vetkező részeiben lesz szó.

Rabbi Simon Leiberman
Forrás: Aish.com

Fordítás: Domán Sándor
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Arthur Koesthler, a kitűnő író 
A tizenharmadik törzs cím-

mel írt egy regényt, amely szerint 
az áskenáz zsidóság a kazár be-
tértektől származik és Jákob fia-
inak törzséből pedig a szefárdok. 
Érdekes olvasmány, de nincs tör-
ténelmi értéke. Nemrég a jeles 
író, Konrád György egy előadá-
sában e tévedést igyekezett iga-
zolni, mondván, szívesebben te-
kintjük ősatyának Ábrahámot, 
Izsákot, Jákobot, mint Bulánt 
vagy Obadját. A kérdést nagyon 

könnyű eldönteni. Ha igaz volna 
az állítás, akkor az áskenáz zsi-
dóságban nem volna kohén-lévi-
jiszráél tagozódás, hiszen a levi-
ták Jákob fiaiig vezethetik vissza 
családjukat, a kohénok úgyszin-
tén. Igen sok családot ismerünk, 
akik a családfájukat egészen 
messzire, őseinkig igazolják.

A kazároknál az előkelőség tért 
be a zsidó hitbe. A magyarázat ké-
zenfekvő, ugyanis harapófogóba 
kerültek. Egyik oldalon a kitűnő 
hadvezér, Márván Ibn Mohamed 
leigázta a török kaganátust és ve-
szélyeztette a Kaukázust. A má-
sik oldalon Bizánc ért el kato-
nai sikereket, Konstantin kazár 
hercegnőt vett feleségül, a bará-
ti kapcsolat azonban terhes lett, 
mert Bizánc térítő papokat kül-
dött az országukba, viszont a ka-
zárok féltek, hogy az iszlám rossz 
néven veszi a kereszténység tér-
nyerését az országban. A külön-
böző pogromok miatt a kazá-
roknál már éltek odamenekült 
zsidók, ismerték ezt a vallást. A 
betéréssel a harmadik utat vá-
lasztották. A legenda szerint 
Bulán király és unokája, az ál-
lamügyek intézője Obadja a beck 

(bég) megkérdeztek egy muzul-
mán és egy keresztény vallási 
méltóságot, hogy mondják meg, 
melyik vallást tartják a legtöbb-
re. Természetesen mindegyik a 
magáét dicsérte, de másodiknak 
a zsidót nevezték meg. Ezért dön-
töttek e hit mellett. A cordovai 
Hasztáj ibn Saprut levélben ér-
deklődik Joszef Kazár királynál 
betérésük okáról. A válasz lénye-
gében a fenti indokok voltak. 

A kazár-magyar kapcsolat-
ról annyit, hogy a magyarok az 

Uralból a VIII. század második fe-
lében költöztek a Don és a Kubán 
közé. Jóval a kazárok vallásfelvé-
tele után. Pásztorkodtak és föld-
műveléssel foglalkoztak. Átvették 
a kazárok vezetési formáját, a ket-
tős királyságot, a kagán volt a fő-
király, helyettese a tényleges irá-
nyító, a beck. A ranglétrán lefelé 
a következő a kündü, amelyből 
a kende rang származott. Majd 
a gyula, a hadügyek irányítója. 
Valamint a jenő, annak idején ta-
nácsnok, a tarján, az adómentes 
nemes. Sok csatát együtt vívtak 
a magyarokkal a kazárok. Bulán 
király karaita nézeteket vallott, a 
Szentírást elfogadta, a rabbinikus 
döntvényeket és irodalmat (pl. 
Talmud) azonban nem. Obadja, 
az unoka a rabbinikus módozatot 
alkalmazta, így szigorúbb szabá-
lyok és törvényeket kellett betar-
tani. Ez egy jelentős csoportnak 
nem tetszett és áttelepültek a ma-
gyarokhoz. Ezek voltak a kabarok. 
Az elnevezés valószínűleg a kóbor 
szóból származik. A kazárok tar-
tottak a szomszédoktól és ezért 
egy nagy várat építettek, Sahkel 
várát. Az aggodalom jogosnak bi-
zonyult, a vikingek és a russzok 

betörtek az országba és elfoglal-
ták Itilt, a fővárost. Ezzel a kazár 
birodalom sorsa megpecsételő-
dött. A kegyelemdöfést Dzsingisz 
kán seregei mérték a kazárokra. 
Szertefutásuk a magyarokra is 
hatással volt, mert foglalkozásuk 
közé a már fent említetteken kí-
vül a kereskedő, kalandozó élet-
mód is tartozott. Az otthon mar-
adottaknak a kazár háttér már 
nem jelentett védelmet. Ezért 
felkerekedtek és Kurszán kende 
és Árpád gyula vezetésével átte-
lepedtek a Kárpát-medencébe. A 
kabarok velük tartottak és a ké-
sőbbiek során asszimilálódtak 
a magyarokkal. Egy királyt is is-
merünk, amely soraikból szár-
mazott, Aba Sámuelt. Nem le-
hetetlen, hogy a magyarokkal 
kazár-zsidók is érkeztek, de csak 
kisebb csoport. A honfoglalás-
kor a sírleletek tanúsága szerint 
Esztergomban, Aquincumban, 
Dunapentelén már éltek zsidók. 
Mint ahogyan a környéken len-
gyel területen, a germán fejede-
lemségekben, Morvaországban 
szintén. A magyaroknál a ka-
zár hatás a szomszédságból ere-
dendően érződött. Említettük a 
kettős királyságot Kende-gyula, 
amely egészen István királyig 
megmaradt. A magyarok mind a 
három vallást ismerték. Politikai 
lépés volt a választás közülük. A 
nyugathoz való csatlakozás zálo-
ga volt a kereszténységhez való 
közeledés. 

Mi lett a kazárokkal? Annyit 
tudunk, hogy Ukrajnában, 
Oroszország területén számos 
helység létezik, amelynek ne-
vében a kazár szó is szerepel. 
A grúzok közelsége is csábító-
nak hatott. Az áskenáz zsidókat 
Gómertől számítják, Gómert a 
tudósok Germániával azonosít-
ják. A szóban szerepel a sné szó, 
melynek jelentése hó. Tehát azon 
országokról beszélünk, amelyek-
ben havazás gyakran előfordul. 
A honfoglalás idején ezen orszá-
gokban már erős közösségek ala-
kultak ki. Ráv Gerson, később 
Rási már 1000 és 1100 között 
működtek, törvényeket alkottak 
és kommentárokat írtak, taní-
tottak, magyaráztak. Mindez cá-
folja Arthur Koesthler feltétele-
zését. Vitathatatlanul jó író volt, 
erős fantáziával rendelkezett. 
Igen erőssel. Ezt bizonyítja A ti-
zenharmadik törzs című regény 
képtelensége.

Deutsch Gábor

A kazár 
kapcsolat

Zsidó 
szavak

MeLó
Ha nincs meló, az nem jó. Ha 
van, de túl sok, az se jó. 

E szép magyar szó eredeté-
nek utánajárni igazán nem nagy 
meló. 

A héber meláchá (מלאכה) szó je-
lentése, akárcsak a magyar nyelv-
be beépült jövevényszóé: munka. 
Az askenáz melóche kiejtéstől 
pedig már egyáltalán nem áll tá-
vol a magyar meló, vagy a német 
Maloche szó.

A Jeruzsálemi Szentély építé-
sekor végzett munka leírásakor 
gyakran fordul elő a meláchá 
szó. 

És ezzel el is érkeztünk a szom-
bati munkatilalomhoz. A szom-
bati pihenés alkalmával ugyanis 
egyrészt megemlékezünk a világ 
teremtéséről, hiszen a hat napon 
át tartó kemény munka után az 
Örökkévaló megpihent. Másrészt 
pedig pontosan a Szentély építé-
sekor végzett munkálatok leírá-
sából vezették le bölcseink, hogy 
melyek azok a munkák, amelyeket 
szombaton tilos végezni. Fontos 
megjegyezni, hogy a meláchá szó 
nem feltétlenül jelent kemény fi-
zikai munkát. Így lehet az, hogy 
a szombati tilalmak között olyan 
„munkák” is előfordulhatnak, 
amelyeket manapság egyáltalán 
nem tekintünk munkának, végzé-
sük szombaton mégis tilos. 

Szavunk a zsidó tanításokban 
gyakran előfordul.

A bölcs Tárfon rabbi például így 
tanította a Talmudban: „A nap rö-
vid, a munka pedig sok”. Héberül: 
hájom kácár vehám’láchá merubá, 
azaz היום קצר והמלאכה מרובה. (Misna, 
Atyák bölcs mondásai 2:15) 
Folytatva a gondolatmenetet, a 
rabbi szintén meláchá szóval feje-
zi ki a következő tanítást: „A mun-
kát nem neked kell elvégezned, de 
nem vonhatod ki magadat alóla”.

A meló tehát jó és fontos dolog, 
amit még akkor is legjobb tudá-
sunk szerint kell végeznünk, ha 
nem vagyunk képesek egyedül 
befejezni azt. Hiszen tudjuk: sok 
kicsi sokra megy. 

Mert mindig minden rajtunk is 
múlik. 

W. e.
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Az előző számokban megis-
merkedtünk Joszef Káro 

műveivel, azoknak a zsidóságra 
gyakorolt hatásával és életének 
főbb állomásaival. A cfáti áv bét 
din életéről szóló sorozatot né-
hány híres történettel, tanulsá-
gos anekdotával fejezzük be.

Egyszer Karo, mikor a 
bóchereket tanította, egyikük egy 
nehéz sájlét (kérdést) intézett a 
rabbihoz. Mivel a kérdésre Karo 
nem tudta a választ, megígérte, 
hogy utánanéz a dolognak. Így is 
tett, de hiába kereste, nem találta 
a megoldást a Talmudban. Végül 
bezárkózott a szobájába, de így 
sem lelte meg egyedül a választ. 
Szerencsére jött egy angyal, aki 
a segítségére sietett és megol-
dotta a rejtélyes kérdést. A rab-
bi pár nappal később visszament 
a beszmedresbe (tanházba), 
hogy megossza a tanítványaival 
az újonnan szerzett ismeretet. 
Útközben hallotta, amint valaki 
éppen ezt a választ magyarázza 
annak a tanítványnak, aki feltet-
te a kérdést neki.

A rabbi nagyon bosszús lett, 
nem tudta mire vélni a dolgot. A 
legbosszantóbb az volt az egész-
ben, hogy az, aki tudta a választ, 
egy kezdő, a zsidó tudományok-
ban járatlan tanuló volt. „…Hogy 
lehet az, hogy én, Joszef Káro rab-
bi, ennek a - zsidóság egyik legsu-
gárzóbb központjában - Cfátban 
működő bét dinnek a vezetője, 
napokig töröm a fejem, keresem 
– kutatom a választ, melyre végül 
csak egy angyal segítségével jövök 
rá, és itt van ez a kezdő tanítvány, 
aki tudja ugyanazt a választ?”

Karo rabbi – hogy kiderítse, mi 
van a dolog hátterében – elment 
az egyik cfáti kabbalistához, aki a 
következőket mondta: a bölcses-
ségnek 32 ösvénye van ebben a 
világban, és minden zsidónak fel 
kell fedeznie magában a saját ös-
vényét. Te is így tettél és a tanít-
vány is így tett. Mindnyájunknak 
megvan a saját útja, melyen jár-
nia kell a bölcsesség felé. A te fel-
adatod az, hogy taníts, de ez nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy neked 
kell a tanítást első ízben átadnod. 
Az Örökkévaló most nem neked, 
hanem a kezdő tanítványodnak 
szánta azt a feladatot, hogy ezt a 
választ továbbadja.

***

Karo rabbinak szándékában 
állt kabbalát tanulni a kor leg-
jelentősebb kabbalistájával, az 
„Arizál” néven emlegetett Jichák 

Luria Askenázival. (A nevének 
– Askenazi Rabbi Jichák – kez-
dőbetűiből alkotott mozaikszó – 
ARI – folytán a Szent Ári néven 

ismert a zsidóságban.) Karo rab-
bi annak ellenére nagyon szeretett 
volna együtt tanulni Árival, hogy 

az utóbbi több mint negyven évvel 
volt fiatalabb nála. Jichák Luria 
vonakodott, nem szívesen tanult 
együtt Karo rabbival, mindazo-

náltal néhány alkalommal sort ke-
rítettek a közös tanulásra. Rabbi 
Karo szerény, alázatos ember 

Joszef Káro élete 
III. rész

A
rckép

csarn
ok

Cfát

Joszef Káró sírja

volt, noha ő volt az idősebb és a 
nagyobb tudású, soha nem visel-
kedett fölényesen vagy lekezelően 
sem Árival, sem mással.

Végül Jichák Luria Akenázi 
kibökte, mi zavarja: „a lelked”, 
mondta, „nem képes megérte-
ni ezt a fajta bölcsességet az én 
tanításaimon keresztül. Sokkal 
jobban tudnál haladni a kabbala 
tanulásával, ha Móse Cordovero 
rabbival tanulnál”. Így folytat-
ta Ari: „valami azt súgja nekem, 
hogy amint elkezdem majd fel-
tárni a kabbala kertjének titkait, 
te azonnal el fogsz bóbiskolni.”

Így is történt. Minden alka-
lommal, amikor Ari elmagyará-
zott egy gondolatot, Káró rabbi 
feje lebillent, szeme lecsukódott 
és már aludt is.

* * *

A cfáti bét din vezetőjeként 
Káró rabbinak kellett dönteni a 
bét din (vallási ügyekben eljáró 
bíróság) elé került ügyekben, val-
lási kérdésekben. Egyik alkalom-
mal egy súlyos problémával for-
dultak a zsidók a bét dinhez: van 
egy ember a városban, aki olyan 
szörnyű dolgot tesz, amire időtlen 
idők óta nem volt példa: változá-
sokat eszközöl az imádkozásban, 
az imák rendjében, egyszóval be-
lenyúl a réges-rég kidolgozott li-
turgiába, ezért a vallási bíróság-
nak chérem (kiközösítés) alá kell 
helyeznie ezt az embert. A bét din 
meghallgatta a „vádlottat”, majd 
miután lefolytatták a tárgyalást, 
a kíváncsiskodó hittestvérek iz-
gatottan kérdezték Karo rabbit: 
Chérem alá helyezte a bét din ezt 
az embert? Megtörtént a kiközö-
sítés? Karo válaszolt: Nem. Az 
emberek döbbenten kérdezték: 
Hogy-hogy? Mire Karo válaszolt: 
Nézzétek, a bét din meghallgatta 
ezt az embert, aki a tárgyalásra a 
kabbala évszázadokkal korábban 
elhunyt legnagyobb alakjával, 
Simon bár Jochájjal és Élijáhu 
prófétával az oldalán érkezett. 
Megérthetitek, hogy ezek után 
nem vállalom a felelősséget, hogy 
kiközösítsem Árit.

Kurucz ákos
Forrás: 

www.jewishencyclopedia.com, 
www.campsci.com
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„Napjaink számolását 
tudasd velünk...”H

ál
ác

h
á

Pészách második napjától, 
niszán hónap tizenhatodiká-

tól kezdődik az ómerszámlálás 
időszaka. A Szentély idejében kü-
lönleges szertartást végeztek ezen 
a napon, ekkor mutatták be az ún. 
„ómer”- áldozatot. Az ómer, ami 
tórai kifejezés, nem más, mint egy 
mértékegység. Mielőtt megkezd-
ték volna a tavaszi aratást, niszán 
16-án éjszaka learattak egy ómer 
árpát. Ezután felvitték a learatott 
gabonát a Szentélybe, lisztáldo-
zatot készítettek belőle, a kohén 
meglengette (előre-hátra, fel-le). 
Egy részét a muszáf áldozat után 
elfüstölögtették az oltáron, a ma-
radékát a kohénok elfogyasztot-
ták. Az „ómer” learatása előtt 
nem volt szabad elkezdeni az ara-
tást és nem volt szabad enni az új 
termésből. Ennek a törvénynek a 
forrását az Emor - hetiszakaszban 
találjuk: „Mond el Izrael fiainak 
[…] amikor jöttök abba az ország-
ba, amit adok nektek és learat-
játok az aratását, és hozzátok az 
„ómert”, az aratásotok kezdetét a 
kohénhoz. És lengesse az ómert 
az Örökkévaló előtt […]. […]. És 
kenyeret […] ne egyetek eddig a 
napig, amíg hozzátok az Istenetek 
áldozatát […]. (3Mózes 23,9-14) 
Majd a következő mondatban így 
folytatja a Tóra: „És számoljatok 
a szombat (Pészách első napja) 
másnapjától, attól a naptól, hogy 
hoztátok a lengetés ómerját, hét 
hetet, teljesek legyenek. A hetedik 
hét másnapjáig számoljatok ötven 
napot és hozzatok új lisztáldozatot 
az Örökkévalónak.” Innen tudjuk, 
hogy ehhez a niszán 16-i dátum-
hoz az ómer áldozat hozatalán kí-
vül még egy tórai micvá kapcsoló-
dik: elkezdeni az ómerszámlálást 
(a legtöbb vélemény szerint a szá-
molás csak akkor tórai micvá, 
amikor a Szentély áll és be tu-
dunk mutatni ómer áldozatot 
is, de manapság, hogy nem áll a 
Szentély, a számolás micvája csak 
rabbinikus). A micvá két rész-
ből áll: az egyik számolni a napo-
kat („számoljatok ötven napot”), 
a második pedig, hogy a heteket 
számoljuk („számoljatok […] hét 
hetet”).

Vajon mi a célja annak, hogy 
számoljuk ezeket a napokat? Ezt 
valószínűleg kétféleképpen lehet 
megközelíteni. Vagy azt mondjuk, 
hogy a számolás eszköz, valami 

okból összeköti Pészáchot, az 
egyiptomi kivonulást Sávuottal, 
a Tóraadással, vagy pedig öncé-
lú, önálló tartalma van a napok 
számolásának. 

A Széfer háChinuch azt írja, 
hogy ezeknek a napoknak a szá-
molásával fejezzük ki, hogy meny-
nyire várjuk a Tóraadást, mint 
amikor valaki a számára valami-
lyen fontos eseményt vár és szá-
molja a napokat. Egy kicsit más-
fajta megközelítés szerint: Tudott 
dolog, hogy a kabbalisták azt ál-
lítják, hogy a zsidók Egyiptomban 
a tisztátalanság negyvenkilence-
dik szintjéig süllyedtek le. Ha az 
Örökkévaló kicsit még várt volna, 
lesüllyedhettek volna az ötvene-
dik szintre és akkor többet nem 
lett volna kiút. A kivonulás (az 
utolsó csapás) órájában, mikor 
az Örökkévaló önmaga a dicső-
ségében „ment” és kihozta a zsi-
dókat egyben spirituálisan is fel-
emelte őket a szentség (megértés) 
negyvenkilencedik szintjére (az 
ötvenedik szintet nem érheti el 
hús-vér ember). Megízlelték ezt a 
nagyon magas spirituális szintet, 
de ezt egyelőre még csak „aján-
dékba” kapták. Másnap (Pészách 
második napján, niszán 16-án) 
elvette tőlük az Örökkévaló ezt az 
ajándékot és adott nekik negyven-
kilenc napot, hogy napról-napra 
„dolgozva” lépkedjenek felfelé a 
negyvenkilencedik szintre. Az öt-
venedik napon volt a Tóraadás, 
ami legalábbis ízelítő volt az öt-
venedik szintből, az Örökkévaló 
„szemtől-szemben” beszélt velük 
és mondta minden egyes egyén-
nek: „Én vagyok az Örökkévaló a 
te Istened”. E szerint a negyven-
kilenc nap a negyvenkilenc szint-
nek felel meg, minden nap egy 
szintet kell előre lépnünk nekünk 
is. Hasonlóan, csak kicsit más-
hogy megfogalmazva írja az Ohr 
háChájim hákádos, hogy a negy-
venkilenc nap, ami hét hét, para-
lel egy asszony megtisztulásának 
a hét napjával, a zsidó népnek 
hétszer hét napra volt szükségük, 
hogy megtisztuljanak a rájuk ta-
padt tisztátalanságból és képe-
sek legyenek a Szináj hegynél a 
nagyon magas szintű próféciai 
kinyilatkoztatás fogadására és a 
Tóra átvételére.

A másikfajta megközelí-
tés szerint maguknak a napok 

számolásának is van önálló érté-
ke. „Napjaink számolását tudasd 
velünk és szerzünk bölcs szívet.” 
(Zsoltárok 90, 12) Ahhoz, hogy 
bölcs szívünk legyen szükséges, 
hogy számoljuk a napjainkat. A 
zsidó gondolkodás szerint példá-
ul a bölcsesség terén nem annak 
van igazán nagy jelentősége, aki 
esetleg kiemelkedően tehetséges 
és pár évet szánt arra, hogy elmé-
lyedjen zsidó tudományokban és 
hatalmas tudást halmozott fel. A 
cél nem elsősorban a megszerzett 
tudásmennyiség. A cél: nap, mint 
nap foglalkozni bölcsességgel. 
Nem az számít báál cheszednek, 
jótékony embernek, aki minden 
évben leadja az adója egy száza-
lékát jótékony célra, vagy aki haj-
landó akár olyan összegeket is 
felajánlani jótékony célra, amit 
nem tud leírni az adójából, ha-
nem az, aki nap, mint nap, min-
den erre adandó alkalommal 
foglakozik azzal, hogy jót tegyen 
másokkal. A cél nem más, mint a 
napjainkat megtölteni tartalom-
mal. Minden olyan nap, ami el-
múlt, anélkül, hogy tartalommal 
töltöttük volna meg, örökre el-
múlt, már soha nem lesz rá lehe-
tőségünk, hogy feltöltsük. Fontos 
számolni a napjainkat, mert csak 
ez által szerzünk bölcs szívet.

Niszán 16-án kezdjük el számol-
ni a napokat. Az ómert mindenki-
nek önmagának kell számolnia, 
nem tesz elege avval, hogy mástól 
hallja a számolást. Ebben külön-
bözik ez a micvá más hasonló, a 
beszéd által végrehajtott tevőleges 
parancsolatoktól. Két részből áll a 
számolás: számoljuk a napokat is 
és a heteket is. Amikor elkezdjük, 
akkor még csak a napokat, a hete-
dik naptól már a heteket is számol-
juk, úgy mondjuk: ma a hetedik 
nap van, ami egy hét az omerben, 
és így tovább. A számolás előtt 
minden egyes nap áldást mon-
dunk: áser kidsonu bömicvajszov 
vöcivónu ál szöfirász hóajmer. Az 
imakönyvekben még egyéb „rész-
letek” is vannak, részben előtte il-
letve utána. A helyi szokásoktól 
függ, hogy ezekből mit mondanak 
és mit nem. Helyes, hogy mielőtt 
az áldást elmondja, már tisztában 
legyen vele, hogy hányadik nap 
van az nap, de megtörtént eset-
ben, még ha nem is tudta az ál-
dásmondás idején, hogy hányadik 

nap van, csak utána hallotta a 
mellette állótól, eleget tett és nem 
kell újra mondania az áldást. Ha 
van rá lehetősége, mindjárt a csil-
lagok feljövetele után számol-
jon, de ha erre nem volt lehetősé-
ge, egész hajnalig pótolhatja. Ha 
egész éjszaka ne számolt valami 
miatt (elfelejtette, nem volt rá le-
hetősége), egész az nap számolhat 
még, áldás nélkül és ha számolt, 
akkor este folytathatja áldással. 
Ha egész nap nem számolt, ak-
kor a következő napokat már csak 
áldás nélkül számolhatja. Ugyan, 
mint már említettük, a csillagok 
feljövetelétől lehet kezdeni szá-
molni, megtörtént esetben, ha va-
laki korábban számolt, eleget tett, 
de helyes később újra számolni, 
áldás nélkül. Ha a közösség rend-
szeresen korábban imádkozik, ak-
kor lehet velük számolni, de csak 
áldás nélkül és később számoljon 
egyedül áldással. Ha valaki téve-
dett és rossz napot számolt (pél-
dául azt hitte a hetedik nap, hogy 
még csak a hatodik van) és később 
rájött a tévedésére, áldással kell 
újraszámolnia. Ha valaki meg-
kérdezi tőlünk, hogy ma hánya-
dik nap van, a háláchá szerint ki-
csit problémás helyzet állhat elő. 
Ugyanis, amennyiben eláruljuk 
neki, hogy ma az ötödik nap van, 
akkor talán evvel már eleget tet-
tünk a számolás kötelességének 
és már nem fogunk tudni áldás-
sal újra számolni. Két féle megol-
dással kerülhetjük el az ilyen kel-
lemetlen helyzetet. Az egyik, hogy 
(zsidósan) azt válaszoljuk, hogy az 
előző nap a negyedik nap volt. A 
második megoldás, hogy mielőtt 
eláruljuk a számot, gondoljunk 
arra, hogy nem szándékozunk ev-
vel teljesíteni a micvát. Ezen kí-
vül, igazán ez a probléma csak 6 
napon keresztül jelent problémát, 
ugyanis a hetedik naptól már a 
heteket is kell számolni és hiá-
ba válaszolta, hogy ma a tízedik 
nap van, ha a hetet nem említet-
te, számolhat még egyszer áldás-
sal. Ami az hölgyeket illeti, a Tóra 
törvénye szerint mentesek az 
ómerszámlálás micvája alól, mint 
minden más időhöz kötött tevőle-
ges micvá alól. Ennek ellenére sok 
nő mégis igyekszik minden este 
számolni az ómert, áskenáz szo-
kás szerint áldással. A gyerekeket, 
ugyanúgy, mint a többi micvára, 
erre is kell nevelni és esténként ők 
is számolhatnak áldással.

Adja a Teremtő, hogy sikerüljön 
felkészülni az ómerszámlálás nap-
jaiban Sávuotra, a Tóra adás ra.

Domán Sije
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Rabbi Akiva a Misna idejé-
nek egyik legnagyobb tu-

dású és legismertebb bölcse. A 
zsidó hagyományban Ráchelről, 
a feleségéről is sokat tudunk. 
Kalba Szavua, Ráchel apja, a 
kor egyik leggazdagabb birto-
kosa volt. A neve jóllakott ku-
tyát jelent, a Talmud elbeszélé-
se alapján azért, mert mindenki, 
aki olyan éhesen ment be hozzá, 
mint egy kutya, jóllakottan tá-
vozott. Rabbi Akiva, (akkor még 
persze nem rabbiként) az ő al-
kalmazásában állt, mint pásztor. 
Akiva betért szülők gyereke volt, 
nagyon szegény, és negyven éve-
sen még analfabéta. Azt mondta, 

hogy annyira gyűlöli a Talmud 
tudósokat, hogy úgy akarja meg-
harapni őket, mint egy szamár, 
mert a kutya csak a húst harapja 
át, a szamár viszont a csontot is 
eltöri az erős állkapcsával. 

Ráchel felismerte benne en-
nek a gyűlöletnek az okát: nem a 
rossz tulajdonságai miatt utálta a 
Talmud tudósokat, hanem mert 
zavarta, hogy ő maga nem tud, 
hogy nem teljesíti be a létezésé-
nek a célját. Látta, hogy cánuá, 
hogy odaadó pásztora a gazdája 
állatainak, és, hogy nagyon jó tu-
lajdonságai vannak. Felismerte, 
hogy megvan benne a lehetősé-
ge egy óriási Talmud tudósnak. A 
lány megígérte neki, hogy ha el-
kezd tanulni, akkor hozzámegy 
feleségül. Így is tett. Az apja 
erre kitagadta minden vagyoná-
ból, és megfogadta, hogy Ráchel 
nem húzhat hasznot semmilyen 
tulajdonából.

A fiataloknak szinte semmi 
pénzük nem volt, olyan szegé-
nyek voltak, hogy csak a puszta 
szalma volt az ágyuk, még zsák 
sem volt hozzá. Reggelenként 
egymás hajából szedegették ki a 
szalmaszálakat. Rabbi Akiva azt 
mondta a feleségének, hogy ha 
gazdag lenne, akkor venne neki 
egy „Jerusalajim sel zahav”-
ot, egy arany hajdíszt, amin 

Jeruzsálem képe volt, és amit 
a gazdag nők hordtak abban az 
időben. A Teremtő elküldte hoz-
zájuk Élijáhu haNavit (Illés pró-
fétát) egy szegény ember képé-
ben, aki szalmát kért tőlük, hogy 
próbára tegye őket, és hogy lás-
sák, hogy még náluk is van sze-
gényebb, még ők is tudnak adni 
valakinek. 

Akiva elkezdett tanulni, de 
eleinte nem ment neki. Már ép-
pen feladta volna, amikor meglá-
tott egy követ, amit a rácsepegő 
víz hosszú idő alatt kivájt. Ebből 
megértette, hogy csak türelmes-
nek kell lennie: ha a víz ki tud-
ta vájni a kemény követ, akkor 
a Tóra, amit a vízhez hasonlíta-
nak, biztos, hogy lyukat tud ütni 
a szívén.

Egymás után megszülettek 
a gyerekeik, és rabbi Akiva el-
ment Tórát tanulni. Ráchel, akit 
apja kitagadott a vagyonból, jól-
rosszul próbálta eltartani ma-
gát és a gyerekeit. Még arra is 

rákényszerült, hogy levágja és el-
adja a haját.

Rabbi Akiva tizenkét év után 
hazament, de még mielőtt belé-
pett volna az ajtón, meghallotta a 
felesége hangját. Egy szomszéd-
asszonnyal beszélt, aki éppen 
Rabbi Akivát szidta, amiért ott-
hagyta őt. Ráchel azt válaszol-
ta, hogy ha rajta múlna, akkor 
még tizenkét évre elküldené ta-
nulni a férjét. Ezt hallva Rabbi 
Akiva nem ment be a házba, ha-
nem rögtön visszafordult tanul-
ni. Bölcseink szerint ugyanis 
kétszer tizenkét év tanulás nem 
egyenlő egy megszakítás nél-
küli huszonnégy év tanulással. 
Amikor végül visszatért a város-
ukba, huszonnégyezer tanítványt 
hozott magával, és az emberek a 
legnagyobb tisztelettel fogadták. 
Kalba Szavua is kiment elé, nem 
ismerte fel, de azt tudta, hogy egy 
nagy bölcs érkezett. Megkérdezte 
tőle, hogy hogyan tudná sem-
missé tenni egy régi fogadalmát: 

megbánta, hogy kitagadta a lá-
nyát a tanulatlan férje miatt. 
Rabbi Akiva megkérdezte, hogy 
ha tudta volna, hogy a veje egy 
nap Tóra tudós lesz, akkor is ki-
tagadta-e volna őket. Az apósa 
azt felelte, hogy nem, ha csak egy 
dolgot is tudott volna a Tórából. 
Ekkor Rabbi Akiva felfedte neki 
a kilétét. Ráchel is kiment elé, de 
a tanítványok nem engedték oda. 
Rabbi Akiva, amikor meglátta 
őt, magához vonta, és azt mond-
ta a tanítványoknak, hogy hagy-
ják őt békén, mert „Minden ami 
az enyém és ami a tiétek, az övé.” 
Vagyis, mind ő, mind a tanítvá-
nyok minden Tóra tudásukat 
Ráchel éleslátásának és önfelál-
dozásának köszönhetik.

Nagyobb perspektívából néz-
ve pedig nem csak Rabbi Akiva 
és a tanítványai köszönhetik neki 
Tóra tudásukat, hanem a későbbi 
generációk is. Ráchel lehetőséget 
biztosított férjének a tanulásra, 
hosszú éveken keresztül, a legna-
gyobb nehézségek árán is, és en-
nek érdemében fennmaradhatott 
a Tóra a római diaszpórában, eb-
ben a nagyon nehéz történelmi 
korszakban. Rabbi Akiva tovább 
tudta adni mindazt, amit tanult 
a legnagyobb tanítványainak 
(Rabbi Méirnek, Rabbi Simon 
Bár Jochájnak stb), akik szintén 
tovább tudták adni a Tórát a kö-
vetkező generációknak. Ezen kí-
vül Ráchel a Tóráért való önfelál-
dozásával megtestesítette azt az 
embertípust, akivé később maga 
Rabbi Akiva vált: miközben a bő-
rét nyúzták le vasfésűvel a legna-
gyobb lelki nyugalommal mond-
ta a „Smá”-t. Ez az a típus, amely 
a lehetőséget és a példát jelentet-
te az elmúlt kétezer évben a zsidó 
nép számára, hogy a legnagyobb 
nehézségek és szenvedések köze-
pette is tudják tartani és tanul-
ni a Tórát. Sok esetben akár még 
jobban megérteni, jobban kifej-
teni, feltárni a mélységeit. A tel-
jességüket, pont ilyen helyzetek-
ben érték el, máglyákon „Álénut” 
énekelve, a legnagyobb sötétség-
ben elérve a legnagyobb fényt.

Domán Chana 
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Pészách és Sávuot közötti idő-
szakban egy különleges ün-

nepre kerül sor. Hagyományosan 
Lág BáOmer a grillezés ideje. 
Következzen néhány recept és 
tudnivaló a sóval és a fűszerezés-
sel kapcsolatban.

eGéSzSéGeS 
vAGY neM A Só?
Ősidők óta a húsokat tartósít-
ják, és egyben fűszerezik is a só-
val. Sokan a tengeri sót tartják a 
legegészségesebbnek. A konyha-
só vegyülete a nátrium- klorid, 
ezen kívül a konyhában található 
só kálium-kloridot és egyéb más 
sókat tartalmaz. Érdekességként, 
a kémiában a savak és bázisok re-
akciójakor a víz mellett létrejövő 
„mellékterméket” nevezik sók-
nak, amely lehet például nátri-
um-szulfát, nátrium-foszfát. A só 
alapvetően hozzátartozik azok-
hoz a dolgokhoz, amelyekre szük-
ségünk van, de itt is alapszabály, 
hogy mértékkel kell használni. 
Egy átlagos ember napi só igé-
nye 2-3 gramm, a vegetáriánu-
sok számára 5-8 gramm ajánlott. 
A só fogyasztásával nátriumot és 
klórt juttatunk a szervezetünkbe, 
elkerülve a sóhiányos állapotot, 
amely fáradsággal, gyengeség-
gel, kiszáradással, rossz étvágy-
gyal, súlyosabb esetben görccsel, 

eszméletvesztéssel járhat, de a 
túlzott nyáltermelés sóhiányra is 
utalhat.

A só beszerzése a nyugati em-
ber számára nem okoz gondot, de 
régebben a sót fehér aranynak is 
hívták, lelőhelyeit gondosan őriz-
ték, sőt pénz helyett csereáruként 
is használták. Ma a háztartások-
ban finomított só használunk, de 
a természetes só források átlago-
san még 82 féle elemet tartalmaz-
nak a periódusos rendszerből. 

Másik érdekesség, hogy az em-
beri szervezet nagy része 1%, va-
gyis fiziológiás sóoldat. Kevesen 
tudják, hogy a só egy természetes 
antihisztamin is egyben, allergiás 
tünetek és megfázás kezelésére is 
jól alkalmazható a sós vizes inha-
lálás és gargarizálás. 

A húsok íze a sótól válik kel-
lemessé, de a só túlzott fogyasz-
tása is problémákat okozhat: 
megemelkedhet a vérnyomás, 
rugalmatlanná válhatnak az erek, 
szív és érrendszeri problémák 
alakulhatnak ki. Ha a só mel-
lett megfelelő fűszereket hasz-
nálunk, kevesebb sóval teljesebb 
ízhatást érhetünk el. Íme, néhány 
Lág BáOmerkor is használható 
fűszerkeverék.

DARáLT zöLDSéG: 
HáziveGeTA
A tavaszi és nyári idényben ked-
vezőbb áron, jó minőségű, egész-
séges zöldségekhez juthatunk 
hozzá, melyből érdemes később-
re is eltenni. Húsok, levesek fű-
szerezésére is alkalmas keverék 
természetes tartósítószere a só, 
így az ízfokozókat és a színezőa-
nyagokat is elkerülhetjük.
35 dkg tengeri só
1 kg fehérrépa
25 dkg sárgarépa
25 dk karfiol
25 dkg zellergyökér
25 dkg karalábé
25 dkg pasztinák
25 dkg kelkáposzta
6 db zöldpaprika
6 db pirospaprika
2 csokor petrezselyem
1 csokor zeller-zöld
A répákat, zellert, karalábét le-
tisztítjuk, a karfiolt rózsáira szed-
jük, kis időre enyhén sós vízben 
áztatjuk, majd lemossuk és alapo-
san átvizsgáljuk, hogy rovarmen-
tes legyen. A pasztinákot megpu-
coljuk, felkockázzuk. A káposztát 
leveleire szedjük, átvizsgáljuk. A 
zöld és pirospaprikát kimagozás 
után felkockázzuk. Miután min-
den zöldségfélét feldaraboltunk, 
ledaráljuk és alaposan összeke-
verjük a sóval. Üvegekbe téve 
légmentesen lezárva tárolható.

BoRSPóTLó
2 evőkanál kakukkfű
1 evőkanál majoránna
2 evőkanál pirospaprika
4 evőkanál borsikafű (csombor)
A fűszereket összekeverve és da-
rálón (például kávédaráló) meg-
darálva üvegekbe téve, légmen-
tesen hosszabb ideig is eláll. 
Roston sültekhez, májhoz kitűnő 
fűszerkeverék.

CuRRY
Készen is kapható, de érde-
mes kipróbálni egy teljesebb íz 
megtapasztalására.
7 evőkanál gyömbér
7 evőkanál kardamommag
7 evőkanál paprika
7 evőkanál szegfűbors
10 evőkanál kurkuma
10 evőkanál fekete bors
3 evőkanál fahéj
3 evőkanál szerecsendió
2 evőkanál köménymag
Összekeverés után megdarálható 
és légmentesen üvegben tárolha-
tó. Paradicsomos, rizses körethez 
a húsok mellé kiváló.

GRiLLKeveRéK
1 evőkanál pirospaprika
1 evőkanál koriander
1 evőkanál feketebors
1 evőkanál chili por vagy dara-
bolt chili paprika
1 evőkanál majoránna
1 evőkanál rozmaring
A hozzávalókat vagy darált for-
mában, vagy frissen összekever-
jük, az utóbbi esetben darálón 

ledaráljuk. Szárnyasokhoz, da-
rált húsos ételekhez a legjobb 
fűszerezés. 

KoLBáSzFűSzeR
8 dkg pirospaprika
2 dkg fehér bors
1 teáskanál köménymag
1 teáskanál szegfűbors
1 teáskanál bazsalikom
Ízlés szerint fokhagyma 
(pl. 10 gerezd)
Apróra vágott fokhagymához 
keverjük hozzá a többi kompo-
nenst. Fasírthoz kiváló, de mar-
garinhoz keverve kenyérre kenve 
is fogyasztható.

Jó étvágyat és Chag Szameah!

Kürti Adrienn
Az írás a JMPoint a zsidó 

Közösségért Közhasznú 
Alapítvány támogatásával 

jelent meg.

A zsidó konyha rejtelmei –
Lág BáOmer – Csak húsos
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Úgy gondolom, a következő ál-
lítás összefoglalja a szeretet 

lényegét: „Ha fontos neked, akkor 
fontos nekem is.” Amikor a három 
éves lányunk beront a szobába és 
izgatottan kezdi mesélni azt a vi-
lágrengető eseményt, ami az óvo-
dában történt aznap, jól tesszük, 
ha meghallgatjuk, mert az ő világa 
igenis megrengett. Ne mondjuk 
azt, hogy nem érünk rá, hanem 
hallgassunk meg, mert ez fontos 
neki. Ha nem érünk rá éppen ab-
ban a percben, akkor keressünk 
egy későbbi időpontot, és akkor 
hallgassuk meg. A gyerekünknek 
nyilvánvalóan meg kell tanulnia, 
hogy nem érünk rá egész nap, de 
kell időt találnunk arra, ami fon-
tos neki.

Van egy másik nagyon fontos 
dolog is, amire a szülőknek em-
lékezniük kell: a gyerekek szeret-
ni és tisztelni akarják a szüleiket. 
Gyakran foglalkoztam olyan gye-
rekekkel, akik a (vélt vagy valós) 
rossz szülői bánásmód ellené-
re szeretni és tisztelni akarták a 
szüleiket. Tudjuk azt, hogy a szü-
lői szeretet kikezdhetetlen, de azt 
általában hajlamosak vagyunk 
elfelejteni, hogy a gyermeki sze-
retet, noha nem olyan erős, mint 
a szülői, szintén természetes és 
az önképüknek fontos része.

Emlékezzünk hát: Isten a szü-
lőt és a gyereket is felruházza az 
egymás iránti szeretettel. Még ha 
nehezebbre is fordulnak a dol-
gok, nem szabad azt hinnünk, 
hogy elvesztettük a kapcsolatot 
a gyerekünkkel. Sokkal könnyeb-
ben, mint azt gondolnánk.

Jó TAnáCS eLFoGLALT 
SzüLőKneK
Ha úgy érzed, hogy nincs elég 
időd a gyerekedre, nem vagy 
egyedül. Másoknak is van ilyen 
problémájuk, és nem találnak rá 
megoldást. Az elfoglalt szülő nem 
feltétlenül felelőtlen szülő. Lehet, 
hogy csak túl sok a munkájuk, 
vagy a közösségben túl elfoglal-
tak, vagy pedig egyszerűen nagy 
a családjuk, és nehéz nekik min-
den egyes gyereknek megadni azt 
az időt, amit megérdemel. 

Vigasztaljon részben az a tu-
dat, hogy körülbelül nyolc éves 
korára a gyerek képes felfogni, 
hogy el vagy foglalva, és ezért 
jobban fogja értékelni azt az időt, 

amit vele töltesz. Emellett meg 
lehet próbálni azt, hogy elvisz-
szük magunkkal a gyerekünket 
egy sűrű napon. Meg fogunk le-
pődni, hogy még egy ilyen napon 
is mennyi időt tudunk kettes-
ben tölteni vele. Ráadásul a gye-
rekünk jobban megismeri a na-

punkat és közelebb fogja magát 
érezni hozzánk akkor is, ha nem 
vagyunk együtt.

Ez annyira fontos, hogy ki me-
rek jelenteni egy vitára okot adó 
állítást is: ha magunkkal visszük 
a gyereket, az annyira hasznos le-
het a kapcsolatunk szempontjá-
ból, hogy néha megéri mulasztani 
az iskolából. A gyerekek ilyenkor 
általában boldogan dolgoznak 
rajta, hogy bepótolják a mulasz-
tott anyagot. Nem kell túl gyak-
ran „megszöktetnünk” a gyereke-
ket, de néha nagyon jót tesz.

eLőRe FeLéPíTeTT 
BizALoM
A legtöbb kapcsolatnak meg-
vannak a nehéz pillanatai, külö-
nösen, ha az interakció gyakori 
és intenzív. Ha gyakran találko-
zunk valakivel, és a kapcsolatunk 
rendkívül emocionális, valószí-
nűbbek lesznek a nehézségek, a 
sok együtt töltött idő és a kapcso-
lat érzelmi mivolta miatt.

Az, hogy mennyire vagyunk 
képesek jól kezelni ezeket a viha-
rokat általában azon múlik, hogy 

mennyit fektettünk be a kapcso-
latba előzőleg – mennyiségileg és 
minőségileg. Ha a kapcsolat sta-
bil, akkor minden elkerülhetet-
len félreértés vagy konfliktus ke-
vésbé lesz komoly.

Ennek a befektetésnek a legfon-
tosabb eleme a bizalom felépíté-

se. Ha megbízok a motivációdban 
és a felém való hozzáállásodban, 
akkor minden felmerülő nézetel-
téréssel könnyebben meg tudok 
birkózni. 

A bizalom pedig leginkább az 
őszinteségen alapszik. A gyere-
kek különösen megbántva érzik 
magukat a legkisebb ígéretsze-
géstől is, gyakran aránytalanul 
fel is fúják azt. A gyerekeknek a 
legkisebb ígéret is nagy dolog.

Éppen ezért azt javaslom, 
hogy töröljük ki a szótárunkból a 
„megígérem”szót, amikor a gye-
rekünkkel beszélünk. Így, ha a 
helyzet úgy hozza, és mégis hasz-
náljuk ezt a szót, akkor nagy ha-
tása lesz.

Inkább mondjuk azt, hogy 
„megpróbálom”, és ezzel építsük 
a bizalmat. A Talmud (Szukká 
46b) is figyelmeztet minket arra, 
hogy ne szegjük meg a gyerekek-
nek adott ígéretünket. Az ígéret 
olyan, mint a rákiáltás: csak rit-
kán szabad használni, hogy ami-
kor tényleg szükség van rá, akkor 
hatásos maradjon. 

A LeGFonToSABB 
venDéGünK
Egy másik jó tanács: kerítsünk 
időt a gyerekünk számára. Végül 
is, ő is van olyan fontos, mint 
más találkozók. A rövidebb idejű 
együttlétek alatt megtervezhet-
jük a hosszabbakat. 

A következő igaz történet ezt a 
gondolatot mutatja be. Egy ismert 
és elfoglalt rabbi egyszer a fiával ült 
és beszélgetett, amikor egy várat-
lan vendég érkezett. A rabbi a gye-
rek füle hallatára azt mondta, hogy 

most nem ér rá, majd kikísérte a 
vendéget az ajtón, és halkan meg-
köszönte neki, hogy megmutathat-
ta a fiának, mennyire fontos neki. 

Mindenki egyetért azzal, hogy 
a vendégek különleges bánásmó-
dot érdemelnek, így figyelmesek 
és előzékenyek vagyunk velük. 
Ne felejtsük el, hogy a gyerekeink 
lényegében a vendégeink, hiszen 
húszegynéhány év múlva elköl-
töznek tőlünk. 

Noha nyilván nem akarjuk el-
kényeztetni őket, és sok vendég 
valóban inkább otthonosan sze-
retné érezni magát, nem pedig 
kitüntetett vendégként, azt akar-
juk, hogy a gyerekeink szeresse-
nek az otthonunkban élni – külö-
nösen, mert (ahogy egyszer valaki 
mondta nekem) azt reméljük, 
hogy egy napon majd meghívnak 
a saját otthonukba! Fordítsuk te-
hát a figyelmünket a gyerekeink-
re, és éreztessük velük, hogy szí-
vesen látjuk és szeretjük őket.

Rabbi noach orlowek 
Forrás: Aish.com

Fordítás: D. Ch.

A legfontosabb vendégünk
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Ha egy igazán érték- 
és fejlesztéscentrikus 
bölcsodét szeretnél 
gyermekednek…

mert itt 

maximum 10 gyermek van

kétnyelvuség

kóser étkezés

folyamatos fejlesztopedagógusi 
közremuködés 

és ami a legfontosabb:

sok-sok szeretet, 
mert a Te gyermeked, 

a Mi gyermekünk is!

érdeklődni:  Á . Zita: +36-30-9306262

www.trendeli.hu

Zsidó bölcső de az Újlipótvárosban

�
�

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

�
�

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

Nyitva tartás:
Hérfő–Csütörtök: 8–20h
Péntek: 8–14h
Vasárnap: 10–16h

Kóser Bolt
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Ha egy igazán érték- 
és fejlesztéscentrikus 
bölcsodét szeretnél 
gyermekednek…

mert itt 

maximum 10 gyermek van

kétnyelvuség

kóser étkezés

folyamatos fejlesztopedagógusi 
közremuködés 

és ami a legfontosabb:

sok-sok szeretet, 
mert a Te gyermeked, 

a Mi gyermekünk is!

érdeklődni:  Á . Zita: +36-30-93062 62

www.tr e nde li .h u

Zsidó  b ö l c ső d e az Ú jlipótváros ban HÚSSZÉK, 
KOLBÁSZÜZEM ÉS BAROMFIBOLT

VALAMINT FŰSZERBOLT

E-mail: 
maoih@freemail.hu

Telefon: 
Hússzék: 342-1639
Fűszerbolt: 344-5165
Fax: 322-7200

Széles kínálattal, és változatos árúkészlettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

1074 BUDAPEST, DOB U.35.

�
�

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

Nyitva tartás:
Hérf –Csütörtök: 8–20h
Péntek: 8–14h
Vasárnap: 10–16h

Kóser Bolt
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Sok szeretettel üdvözli Önt a 
Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft!

Telefonszám: 236 0393, 236 0394
E-mail: gabbiano@gabbiano.hu

Nyomdánk vállal cégek és magánszemélyek részére grafikai és nyomdai előkészítést. Segítünk az álmaikból virtuális valóságot, a virtuális
valóságból pedig nyomdakész anyagot varázsolni. 

Ofszet, digitális és szita nyomtatással vállalunk különböző anyagok elkészítését.

Kérésére elkészítjük:
nyomdai anyagainak komplett tervezését • levélpapírok • önátírós és sorszámozott nyomtatványok • névjegykártyák • brossúrák • könyvek

plakátok • matricák • borítékok • esküvői és Bar-Micvah meghívók • és más egyéb nyomdai termékeknek szita, ofszet vagy digitális kivitelezését!

Igény szerint reklám, ajándéktárgyak beszerzését és logozását is tudjuk vállalni.

Dr. Oláh János: Judaisztika
Szilágyi György: Dzsingisz Kohn córeszban (CD melléklettel)
Szilágyi György: Mindenre emlékszem
A XXI. század magyar kántorai – Zucker Imánuel CD
Köves Tamás: Az orron túl…
Tamás Köves: Beyond the Nose
Deutsch Gábor: Elmondjuk nektek
Deutsch Gábor: Képeslapok a múltból
Felszeghy Csaba: Törökinduló
Dr. Diósi Imre: Munkaszolgálat és hadifogság, egy gyulai zsidó
visszaemlékezése
Róbert Péter: Egyenlő jog a hősi halálra – Magyar zsidók az I.
világháborúban –

Előkészületben lévő köteteink:
Szilágyi György: Hibaaprólék
Felszeghy Csaba: Szilágyi Györgyel az oriáskerék tetején
K. Volk György: Pírkadat

Folyamatosan bővülő kiadványainkról érdeklődjön a kiadónál.

Kiadónk ajánlja szíves figyelmükbe az eddig megjelent és a jövőben
megjelenő könyveinket, kiadványainkat!

Magyar Zsidó Tudományok könyvsorozat:
Dr. Blau Lajos: Az ózsidó bűvészet
Dr. Blau Lajos: A Talmudról
Dr. Bacher Vilmos: A babylóniai amórák agádája
Dr. Bacher Vilmos: A középkori zsidó vallásbölcsészek
szentírásmagyarázata májmúni előtt
Dr. Kohlbach Bertalan: A zsidó néprajzról
Dr. Guttmann Mihály és Bloch Mózes: A hálácháról

Gasztronómiai könyveink:
Ganz Ábrahámné: Kóser szakácskönyv (limitált kiadás, elfogyott)
Szántó András: Eleink örömei
Özv. Marie Kauders: Teljes izraelita szakácskönyv

Egyéb köteteinkés CD-ink:
Dr. Schőner Alfréd: Égszínkék
Dr. Schőner Alfréd: A pokol traktátusa képekben
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Játssz velünk! – Zsidó kvíz

1. Melyik az a szefira (tulajdonság), amit ábrahám a legtökéletesebben valósított meg? 2. Mit jelent a minhág 
szó? 3. Melyik törzsből származik a messiás? 4. Melyik törzs vezette azt a sereget, amelyik a pusztában a Mis-
kántól (hajlék) északra helyezkedett el és az utazásoknál ők indultak utoljára? 5. Hol van eltemetve Rabbi Simon 
bár Jocháj? 6. Ki az, aki nem vehet feleségül elvált nőt? 7. Melyik izraeli város lett a középkorban a kabbalisták 
központja? 8. Kinek a tanítványa volt Rabbi Simon bár Jocháj? 9. Hogyan nevezzük a hetedik évet, amikor nem 
műveljük meg a földet? 10. Pészách hányadik napján kezdődik az ómerszámlálás? 11. Az ómerszámlálás harminck-
ettedik napja 12. „Gyümölcsöskert”, mozaikszóként a Tóra magyarázatainak négy szintje

Küldd be megfejtésedet június 6-ig az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások június 6-tól weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu

A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa

Kiadja a Lativ Barátai A Zsidó Reneszánszért Magyarországon Alapítvány ∑ 1067 
Budapest, Eötvös utca 29. ∑ +36 (70) 320-4277 ∑ www.lativ.hu ∑ info@lativ.hu 
Felelős kiadó: Keleti Dávid rabbi ∑ Szerkesztő: Deák Panka ∑ Munkatársak: Domán 
Sije, Fináli Gábor, Gádor György, Magyari Judit ∑ Lektorálta: Ollé-Deutsch Csilla 
∑ Grafika: Deák Panka ∑ Borító, belső illusztráció: Lévai Erika ∑ Megjelenik havonta 
A kiadványt támogatta: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. – www.gabbiano.hu
A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza, kérjük, ne dobd el!

A Lativ Barátai Alapítvány számlaszáma: CIB BANK 10700079-47164907-51100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat!

 

Előző számunk megfejtése: 
ÁFIKOMÁN

Az előző rejtvény nyertese:
 

Tóth Andrea 
(veresegyház)

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!


