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„Miért lett az első Szentély le-
rombolva? A három fő bűn mi-
att, amikben elromlottunk akko-
riban: bálványimádás, szexuális 
immoralitás és vérontás...”

„De a második Szentély ide-
jén [a zsidók] tanulták a Tórát, 
betartották a zsidó törvényeket, 
segítettek egymáson; akkor mi-
ért lett lerombolva? Az egymás 
iránti alaptalan gyűlölet miatt. 
Ebből tanulhatjuk, hogy az alap-
talan gyűlölet olyan nagy bűn, 
mint a bálványimádás, szexuális 
immoralitás és vérontás együtt-
véve.” (Talmud - Joma 9b)

A VÉGSŐ PRÓBATÉTEL
A zsidó történelem annak a tör-
ténete, hogy Ábrahám leszárma-
zottjai próbatételek során igye-
keznek a rossz minden aspektu-
sát legyőzni, és ezáltal a Messiás 
eljövetelét lehetővé tenni.

Nabukodonozor és a Babilóniai 
Birodalom igyekezett a saját bál-
ványait a zsidó népre erőltetni, de 
a zsidók ellenálltak és hűségesek 
maradtak Istenükhöz. A perzsák 
szexuális örömökkel próbálták 
eltéríteni őket, de a zsidók helyt-
álltak, és ezt minden Purimkor 
megünnepeljük. A görögök igye-
keztek kulturálisan asszimilál-
ni a zsidókat; az efeletti győze-
lemre Chanukakor emlékezünk. 
Mindegyik korszaknak megvolt a 
maga próbatétele, és mindegyik-
nél sikerült helytállni.

A római korszak volt a folyamat 
kiteljesedése. A hosszú és fárasz-
tó úton sikeresen végigmentünk, 
és már csak egy, végső rossz ma-
radt, hogy legyőzzük. Nem a bál-
ványimádás, vagy a testi vágyak, 
hanem a legmélyebben rejlő rossz 
volt itt a kihívás: az ember kol-
lektív önzősége. Az ember ösz-
tönös vágyát – a hitet a saját ere-
jében és a fantáziát, mely arról 
győzi meg, hogy az ember ered-
ményei a saját erőfeszítéseiből 
ered – kellett leküzdeni. Végül 
tehát a zsidó népnek saját magát 
kellett legyőzni, teljesen bízva az 
Örökkévaló gondviselésében.

A kihívásnak nem sikerült 
meg  felelni. Ahelyett, hogy telje-
sen elutasítottuk volna a kollek-
tív egoizmust, engedtük, hogy ez 
a sajátosan római betegség meg-

fertőzzön minket; valamint rá-
szoktunk arra, hogy magunkat 
imádjuk, és ennek folyománya-
ként a hatalomvágy, a mások fe-
letti uralomvágy hatalmasodjon 
el rajtunk. Ennek elkerülhetetlen 
következménye az egoizmus, egy 
olyan társadalmat épített, ami a 
kölcsönös versengésen alapul, 
és ez a személyes szintet is elér-
te. Az uralkodás és mások feletti 

hatalom hatására az ember a má-
sik létezésében a saját céljainak 
elérését gátló fenyegetést látta/
látja.

Ezek az ambíciók okozataként 
a zsidók utálni kezdték egymást 
alaptalan gyűlölettel, aminek az 
egyetlen oka a másik létezése fe-
lett érzett bosszankodás. Amikor 
ez a gyűlölet annyira erőssé vált, 
hogy már nem volt remény arra, 
hogy legyőzzék, Isten elvette a 
két ajándékot: a Szentélyt és Iz-
rael földjét. A hosszú száműzetés 
elkezdődött.

KARMOK ÉS BENDŐK
A kóser állatoknak két jelük van: 
kérődznek és hasított a patájuk. 
Ez a két jel azt mutatja, hogy 
nem ragadozó és elégedett a sor-
sával. A ragadozók nem kérődz-
nek, mert nem esznek növényi 
táplálékot, a húsnak pedig nem 
kell kérődzés. Amint a zsák-
mányt megemésztette, azonnal 
új préda után néz, mindig elége-
detlen és mohó, míg a kérődző 
elégedett azzal, ami már a ha-
sában van, és kétszeresen hasz-
nálja fel. A ragadozó állatnak 
karmai vannak, amivel széttépi 
az áldozatát; a kóser állat meg-
elégszik azzal, amit a Teremtő 
a földből ad neki. Nincsenek ál-

dozatai, ezért csak patákra van 
szüksége.

A kommentátorok megmagya-
rázzák, hogy a nem kóser állatok 
tiltottak, mert fogyasztásuk által 
finoman hatnak az emberre: elé-
gedetlenség a sorssal és más élő-
lények kihasználása a fogyasztó-
ik tulajdonságaivá válnak. Nincs 
még olyan káros dolog a spiritu-
ális egészségre, mint ezek a tulaj-
donságok. A tizedik parancsolat 
/„Ne kívánd… !”/ adja az alapját 
ennek a gondolatnak. Az elége-
detlenség az isteni gondvise-
lésbe vetett bizalom hiánya.

Majdnem az összes nem kóser 
állat nélkülözi mind a két emlí-
tett jelet. A Tóra csak négy állatot 

emel ki, amelyiknek a kettőből 
csak az egyik van meg: a teve, a 
házinyúl, a mezei nyúl és a disz-
nó. Az első három kérődzik, de 
nincs hasított patája. A negyedik, 
a disznó hasított patájú, de nem 
kérődzik.

Ezt a négyet a Tóra azért emeli 
ki, mert négy fajta spirituális tisz-
tátalanságot jelképeznek. Az első 
háromnak megvan a belső kó-
serság jele (kérődzés), de a kül-
ső (hasított pata) nincs. Így jel-
képezik az olyan fajta frusztrált 
spirituális típusokat, ahol az em-
ber belső lényege képes elérni a 
szentséget, de egy nem megfelelő 
külső viselkedés miatt ezt képte-
len megvalósítani. Ha valakinek 
a viselkedése másokra nézve ká-
ros (mint a ragadozóké), akkor a 
„patái” - vagyis a külső természe-
te – „karmokká” változnak, még 
akkor is, ha a belő természete po-
tenciálisan „kérődző”, vagyis elé-
gedett a jussával.

A negyedik állat, a disznó ren-
delkezik a kóserság külső jelével, 
de a belsővel nem. Így a tisztá-
talanságnak egy rosszabb fajtá-
ját jelenti: egy ember, akinek a 
felszínes viselkedése szentséget 
mutat, de belül tagadja Isten ha-
talmát. Ennek az embernek „ha-
sított patái” vannak karmok he-

lyett, de a belső természete egy 
ragadozóé; karmok jobban pasz-
szolnának neki.

A négy fajta spirituális tisz-
tátalanság, amit ez a négy ál-
lat jelképez, Bölcseink szerint a 
négy nagy királyságot is jelképe-
zi, amik a történelem során le-
igázták a zsidó népet: Babilon, 
Perzsia, Görögország és Róma. 
Az első három, sorrend szerint a 
teve, a házinyúl és a mezei nyúl 
tulajdonságait hordozzák; a ne-
gyedik, Róma pedig a disznóét.

Csakúgy, mint az első három 
említett állat, az első három ki-
rályság a ragadozók tulajdon-
ságait mutatta: gazdagságot és 
hatalomvágyat mások eltiprása 
árán. De a szívükben hittek Is-
tenben és a gondviselésben. A 
Római Birodalom ezzel szem-
ben, mutatta az összes külső je-
lét a spiritualitásnak: a felszínen 
civilizált volt, jólétet biztosított, 
igazságot és emberi jogokat pré-
dikált; de belül nem hitt semmi-
ben, csak önmaga szolgálatában. 
(Midrás - Vájikrá Rábá 13)

SZÁMŰZETÉS ÉS MEGVÁLTÁS
„Azt mondta Rabbi Jochánán: in-
kább a korábbi generációk kar-
mai, mint a mostani belei.” (Tal-
mud, Joma 9a)

A külső viselkedés - ami tisz-
tátalanságot mutat, de valójában 
elrejti a belső tisztaságot - jobb, 
mint a belső rossz elfedve külső 
tisztasággal. Ez alapján magya-
rázza Rabbi Jochánán, hogy mi-
ért voltak jobbak a zsidók korábbi 
generációi, amik a három főbűn-
ben (bálványimádás, szexuális 
immoralitás és vérontás) fetreng-
tek, mint a későbbi generációk, 
akik a vallás szerint éltek, tanul-
ták a Tórát és betartották a tör-
vényeit. A korábbi nemzedékek, 
mondja Rabbi Jochánán rosszak 
voltak a külső viselkedésükben, 
de a szívükben elismerték Isten 
királyságát. Egyszerűen csak nem 
tudtak uralkodni a vágyaikon.

A későbbi generációk (a római 
időszakban) a felszínen helyes 
életet éltek; de a társadalmuk tele 
volt gyűlölettel és irigységgel, mert 
a szívük önzéssel és Isten min-
dennapi dolgok feletti hatalmá-
nak elutasításával volt elrontva. 
Nem bíztak abban, hogy Ő látja el 
az embereket a szükségleteikkel, 
és úgy képzelték, hogy az ember 
egyedül irányítja a sorsát. De ami 
a legrosszabb, az ember úgy gon-
dolta, hogy a másik potenciálisan 
veszélyes a saját sikerére nézve, és 
így a gyűlölete tárgyává tette. 

Rabbi Aharon Feldman 

Róma patái
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Folytatva a kóser és nem-kó-
ser állatok szimbolikáját, a ko-
rábbi generációk olyan állatokra 
hasonlítottak, amiknek karmaik 
vannak, de kérődznek, a későb-
bi generáció pedig olyan, mint 
a disznó: mutatja a hasított pa-
táját, de belül tisztátalan. Rabbi 
Jochánán azt mondja: „Jobb az, 
aki ragadozóként viselkedik, de 
a szíve Istenhez húz, mint a leg-
szentebb módon viselkedő em-
ber, akinek a szíve csak saját 
magát szolgálja.”

Így amikor a zsidók belső rom-
lása annyira súlyossá vált, hogy 
Isten kénytelen volt elzavarni 
őket a földjükről, a Római Biro-
dalom fennhatósága alá kerültek, 
ahol külsőleg emberi értékeket, 
igazságot és felelős kormány-
zást hirdettek, de belül csak saját 
magát és a saját hatalmát imád-
ta, ezt a magatartást a Tóra disz-
nóként jeleníti meg. Ez volt az a 
nép, amely tükröt állított a zsidók 
elé, megmutatva az új, rossz tu-
lajdonságaikat.

Mivel még mindig nem uta-
sították el ezt a kultúrát, a rab-
szolgáivá váltak. Az ok egyszerű: 
nem sikerült legyőzni az egoiz-
must könnyű módon, most a ne-
héz módon kell szembeszállni 
vele. Amíg szenvedésben, szét-
szóratásban és rabszolgaságban 
élnek, belülről kell elutasítani a 
római értékrendet. Ha sikerült 
volna megállni ebben a hatalmas 
megpróbáltatásban, eltörölték 
vol na a rosszat, ami miatt ki let-
tek űzve a földjükről.

A római uralom általi megpró-
báltatás a legnehezebb kihívás, 
amiben a zsidó népnek valaha is 
helyt kellett állnia – és ez a mai 
napig tart. Mivel ez tartalmazza 
a lehető legnehezebb küzdelmet: 
az ember saját önimádatának az 
elutasítását.

A küzdelem már több, mint 
1900 éve folyamatosan tart, 
a hogy a nyugati világ római örök-
sége továbbra is uralkodik a zsidó 
élet felett ilyen vagy olyan formá-
ban. A zsidó népnek még sosem 
kellet ennyire bonyolult körül-
mények között küzdenie.

De ezeknek a nehézségeknek 
fontos indoka, oka van, hiszen 
et től a küzdelemtől függ a világ 
sorsa. Amint ez a rossz el lesz tö-
rölve, eljön a Messiás, és az em-
beriség végre felismeri a céljait, 
amikre teremtve lett.

Forrás: innernet.org.il
Fordítás: Sárosi Gábor

Tóra ötödik könyve eltér a 
többi négytől. Természete-

sen mind az öt könyvnek van sa-
ját „személyisége”, de míg az első 
négy könyv nagyrészt történe-
tekből, tényekből és törvények-
ből áll, az ötödik könyv megfed-
dés és áttekintés.

Mózes utolsó szavai gyakorlati-
lag ezek: „Soroljuk fel a helyeket, 
ahol a zsidó nép megingott!”. 
Ezt azonban nagyon finoman 
tette. Van benne nyílt kritika, de 
nagyrészt burkolt csipkedés.

Miért tette így? A válasz vilá-
gos. Az emberek nem szeretnek 
hallani a hibáikról. Ha azt sze-
retnéd, hogy meghallgassák a 
kritikádat, tedd ezt burkoltan!

Általában tisztában vagyunk 
a vétségeinkkel, de nem veszünk 
róluk tudomást. Nem akarjuk 
beismerni és foglalkozni velük. 
Ez az ötödik könyv egyik üze-
nete: Az Örökkévaló alapelvei-
nek újbóli áttekintése ösztönöz 
minket, hogy foglalkozzunk a 
hibáinkkal. A tényleges értékek 
és bizonyítékok felelevenítése 
következetesen reakciót és válto-
zást vált ki.

A Tóra egyszeri elolvasásával 
megismerkedhetünk a szentség-
gel. Csak többszöri olvasásra 
kezd jük érteni az Örökkévalónak 
tetsző viselkedés kulcskérdéseit.

NE LÉGy TúL ELfOGLALT!
Minden generációnak vannak 
sa ját kihívásai. úgy tűnik, hogy 
ennek a generációnak egyik kihí-
vása, hogy megfelelő időt szán-
jon az értékes dolgokra. Ma az 
embereket nyomasztja az időhi-
ány. Bár otthonaik tele vannak 
az időspórolást segítő gépekkel, 
mégis sokan úgy érzik, hogy 
nincs idejük az életre.

Rabbi Moshe Chaim Luzzatto 
a „Meszilát jesárim” (Az egye-
nesek ösvénye) című könyvében 
éppen ezt az üzenetet emeli ki az 
egyiptomi fáraó történetéből. A 
fáraó annyira le akarta kötni a 
zsidókat, hogy ne legyen idejük 
érzékelni, mekkora ereje van a 
tömegüknek. A fáraó a „jécer 
hárá” (rosszra való hajlam) 

szim bóluma. Van bennünk egy 
romboló dolog, ami azt akarja, 
hogy ne legyen időnk a spiritua-
litásra, az önvizsgálatra. Mert ha 
csak végiggondoljuk az életün-
ket, cselekedeteinket, és hogy 
miben hiszünk igazán, akkor rá-
kényszerülünk, hogy változzunk 
a jobb irányába. Mi a legfőbb 
kifogás: nem töltünk több időt 
tanulással, imádkozással vagy 
a családdal? Engedjük, hogy a 
jécer hárá irányítsa az időbeosz-
tásunkat.

HOL VAN A HARCTÉR?
Ahhoz, hogy sikeresen vívhassuk 
meg életünk csatáit, küzdelmeit, 
tudnunk kell, hol vannak a front-
vonalak. Az egész élet egy kihí-
vás minden egyes területen. Egy 
ateista kihívása a kételkedés. A 
kételkedő kihívása, hogy higgyen 
Istenben. Ha már hisz Istenben, 
a feladata, hogy meggyőző ér-
vekkel és tényekkel megerősítse 
a hitét. Ha 100 %-osan meg van 
győzve, a következő kihívás Isten 
természetének, végtelenségének, 
kedvességének és igazságosságá-
nak megértése.

Ha megértette Istent, akkor a 
következő feladat, Isten Tórájá-
nak az elfogadása és az idegen 
filozófiák elutasítása. A Tóra el-
fogadása után a következő lépés, 
hogy el kell fogadni a szóbeli 
hagyományt. A teljes Tóra, az 
írott és szóbeli tan elfogadását 
követően meg kell ismerni a Tóra 
minden területét /Rabbi Ibn 
Pakuda „Chovot hálevávot” (A 
szívek kötelességei) alapján/.

Ha van 613 parancsolat, akkor 
legalább ennyi kihívással nézünk 
szembe. Nem minden parancso-
lat érvényes mindenkor; de mind-
egyik egy spirituális alapelv, mely 
kapcsolódik a lelkünk egy külön 
részéhez, melyet jobbítanunk 
kell. Ezt úgy hívják, hogy „tikun 
nesámá”, a lélek jobbítása. Sokan 
ma a tikun olámra koncentrál-
nak, vagyis a világ jobbítására. 
Azonban vannak, akik elfelejtik, 
hogy ha nem magunkat jobbítjuk 
meg először, akkor nem leszünk 
képesek a világot jobbá tenni.

fELSŐBB fÓRuM, TANÁCS
Volt egy ideig egy kapcsológomb, 
amit úgy hívnak, „kérdőjelezd 
meg a felsőbb hatalmat!”. Ez 
egészséges. Körmére lehet nézni 
a hatalmon lévőknek, és számon 
lehet kérni őket. De vannak, 
akik továbbmennek és lázadnak 
ellene vagy elutasítanak min-
den felsőbb hatalmat. A Széfer 
HáChinuch írja, hogy az ember 
természetéből adódik, hogy kü-
lönböző nézőpontok és magatar-
tások léteznek. A tiszta demok-
rácia, ahol minden érintett vitat-
kozhat és szavazhat egy adott té-
mában, nem működőképes. Sose 
lesz semmi sem elvégezve.

Kell, hogy legyen egy elfoga-
dott felsőbb fórum, tanács, aki-
nek a döntését az emberek köve-
tik az ésszerűség határain belül 
-akár jó, akár rossz-.

A Devárim (Mózes 5. könyve) 
1:9-18-ban a Tóra említi a bírák 
megválasztását: „és tettem őket 
fejekké fölétek, ezrek tisztjeivé, 
százak tisztjeivé, ötvenek tiszt-
jeivé és tízek tisztjeivé...”

Megparancsolták, hogy válasz-
szunk vezetőket és hallgassunk 
rá, még ha valami olyat is mond, 
ami nekünk nem tetszik. 

Manapság az az elvárás, hogy 
a rabbi legyen a barátunk, a bi-
zalmasunk, szociális aktivista és 
pszichológus. De azt is elvárjuk 
tőle, hogy tárgyilagosan rámu-
tasson a hibáinkra. Ha felismer-
jük a vétségeinket, van esély a 
változtatásra.

Önvizsgálatunk és egy bölcs 
szellemi vezető tanácsai eljuthat-
nak szívünkhöz, belső hangunk-
hoz, hogy kiküszöböljük hibáin-
kat. Ezek a megérzések válhat-
nak tudássá. Be tudnak hatolni 
a gondolatok birodalmába, mely 
cselekvésre, változtatásra és nö-
vekedésre kényszerít.

A gondolkodás a leghatásosabb 
fegyver a spirituális növeke dés 
útján.

Forrás: Aish.com
Fordítás: G.Sz.

A

Rabbi Max Weiman

Devárim∑ Önvizsgálat a szellemi 

továbbfejlődésért
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etiszakasz

zt a hetiszakaszt mindig a 
Tisa B’Av-ot követő szomba-

ton olvassuk fel. Ezt a szombatot 
hívják Sábbát Náchámunak, a 
vigasztalás szombatjának is a 
Háftárá (heti prófátai rész) kez-
dő szavai alapján: „Náchámu, 
náchámu ámi...” /„Vigasztalódj, 
vigasztalódj népem…!”/ (Jesájá 
40,1). Sábbát Náchámunak kell 
megvigasztalni minket a szen-
tély lerombolása miatt, mivel 
bölcseink azt tanítják, hogy ha 
a szentélyt nem építi fel az adott 
generáció, az olyan, mintha ak-
kor, annak a nemzedéknek az 
életében rombolták volna le. (Je-
ruzsálemi Talmud, Joma 1:1).

Mivel a Veetchánán hetiszakasz 
mindig egybeesik Sábbát Nách
ámuval, logikusnak tűnik, hogy 
a hetiszakaszban is lennie kell 
valami vigasztalónak.

A hetiszakaszban az Örök-
kévaló azt mondja a zsidóknak 
(5Mózes 4,20) „kivezettelek 
ben neteket a vaskohóból” (kur 
hábárzel). A vaskohó kifeje-
zés az egyiptomi száműzetésre 
vonatkozik. Csodálkozhatunk, 
hogy miért azonosítja a Tóra 
Egyiptomot ezzel a sajátos kife-

E

K

Rabbi Aba Wegensberg

Veetchánán ∑ A vaskohó

jezéssel. Például Máláchi próféta 
könyvében áll a következő prófé-
cia: „Meglásd, eljön a nap, olyan 
égető, mint a kemence.”. úgy tű-
nik, hogy a kemence is megfelelő 
képzettársítás lehetne Egyiptom 
leírására. Akkor miért használja 
a hetiszakasz épp a vaskohó ki-
fejezést?

fényt deríthetünk erre Rási 
kommentárjának vizsgálatából. 
Ő úgy határozza meg a kohó szót, 
hogy az az arany megtisztítására 
szolgáló edény. feltehetően Rási 
nemcsak lefordítja a „kur” szót, 
de meg is magyarázza, miért 
hívjuk az egyiptomi száműzetést 
kohónak és nem kemencének. A 
kemencét mindennapi főzésre, 
étel előkészítésére használják. A 
kohónak viszont van egy külön-
leges funkciója, az arany finomí-
tása. Ebből az a tanulság, hogy az 
Örökkévaló azért küldött min-
ket az egyiptomi száműzetésbe, 

étszer szerepel a hetiszaka-
szunkban a „jól fogsz lakni” 

kifejezés. Először a 8. fejezet ti-
zedik mondatában, amikor meg-
kapjuk az étkezés utáni áldás 
(bencsolás) micváját:

„És [ha] enni fogsz, és jól fogsz 
lakni, áldjad az Örökkévalót, 
a te Istenedet a jó földért, amit 
adott neked.”

Majd két mondattal később, fi-
gyelmeztetés formájában:

„Nehogy amikor enni fogsz, és 
jól fogsz lakni, [...] felfuvalkod-
jon a szíved, és elfelejtsd Örök-
kévaló Istenedet, aki kihozott 
Egyiptom földjéről, a szolgaság 
házából.”

Azzal, hogy a Tóra ezt a két 
dolgot egymás mellett emlí-
ti, figyelmeztet, hogy amikor 
„jóllakottak”, vagyis sikeresek 
vagyunk, hajlamosak lehe-
tünk magunkkal túlságosan is 
elégedettek lenni. Viszont ha 
„bencsolunk”, akkor ugyanezt a 
pillanatot megragadhatjuk, és a 

spirituális emelkedésünkre for-
díthatjuk.

A szerénység a zsidóság 
egyik központi fogalma, a Kab-
bala egyik szefirája. Legnagyobb 
prófétánkról, Mózesről is így 
tudjuk: „szerényebb volt minden 
embernél, aki a föld színén van”. 
Hogyan lehet egy nép vezetőjé-
ben az alázatosság becsülendő 
tulajdonság? úgy, hogy ez az alá-
zatosság nem egyenlő saját ma-
gunk alulértékelésével. Amikor a 
népből lázadoztak Mózes ellen, ő 
nem habozott, nem voltak kétsé-
gei afelől, hogy a népet továbbra 
is neki kell vezetnie. Tehát nem 
ilyen értelemben volt szerény.

A szerénység éppen azt jelenti, 
hogy tisztában van az ember az-
zal, hogy ki valójában: az Örök-
kévaló teremtménye. Egyrészt 
teremtmény, tehát bizonyos ér-
telemben alárendelt, másrészt 
viszont az Örökkévalóé, a Ki-
rályok Királyáé, személyesen ő 
lehelte bele a lelket. Különleges-

mert a zsidó népet olyan érté-
kesnek tartja, mint az aranyat. 
Senki se próbál finomítani egy 
közönséges követ, mert nem jár 
különösebb eredménnyel, azon-
ban az arany finomítására nagy 
erőfeszítéseket tesz az ember, 
mert tudja, hogy az gyümölcsöző 
vállalkozás.

ugyanígy az Örökkévaló a 
zsidó népet a legforróbb kohóba 
küldte, mert tudta, milyen érté-
kesek lesz, mikor kikerül onnan. 
A Teremtő tudta, hogy a zsidó 
nép formálódik a száműzetés 
so rán és ebben a folyamatban 
egyre magasabb szellemi szint-
re is képes eljutni. Mindenki 
tapasztalhatta már, hogy a vi-
szontagságok nagy dolgokhoz 
vezetnek. Így vigasztal meg min-
ket a hetizsakasz Tisa B’Av el-
hagyatottsága után. Mint nép a 
vaskohó sok formáján mentünk 
keresztül a Szentély lerombolása 

óta eltelt 2000 év során. A „kur”-
ban szerzett tapasztalataink a 
legjobb bizonyítékai, hogy az 
Örökkévaló szemében olyan ér-
tékesek vagyunk, mint az arany. 
Sőt, miközben a megváltásra vá-
runk, érzékelnünk kell, hogy az 
Örökkévaló mindent megtesz, 
hogy finomítson minket, hogy 
tiszták és „értékesek” legyünk, 
amennyire csak lehetséges.

Ismerjük fel belső értékeinket 
és hasznosítsunk minden „ara-
nyat”, lehetőséget, hogy elérhes-
sük a legmagasabb szintet. Így 
érdemeljük ki a Szentélyünk új-
jáépítését Jeruzsálemben.

Forrás: Aish.com
Fordítás: G.Sz.

nek teremtetett meg, olyan aján-
dékokat adott az egyéniségének, 
ami csak neki van, ami egyedivé 
teszi - de ezeket nem magának 
köszönheti, hanem csak Neki. 
A tehetségre nincs mit büszkél-
kedni.

Ha mindent, amije csak van, a 
Teremtőmnek köszöni meg, az-
zal magának tesz jót.

Történt egyszer, hogy volt 
egy nő, aki sietett egy fontos 
üzleti tárgyalásra, de az autója 
dugóba került. Nagyon meg-
ijedt és elkezdett fogadkozni: 
„Segíts, Istenem, kérlek! Ha 
ezt megúszom, minden péntek 
este gyertyát fogok gyújtani!” 
Ebben a pillanatban egy rendőr 
továbbengedte a forgalmat az 
egyik sávban, és a nő tovább tu-
dott hajtani. Néhány perc múlva 
egy sorompóhoz ért. „Istenkém, 
ha megmentesz, megfogadom, 
ezentúl mindig becsületesen 
fo gok üzletelni!” Erre felsza-
badult egy új sáv és a nő ismét 
továbbhajtott. Végül megérke-
zett a tárgyalás helyszínére, és 
látta, hogy nincs parkolóhely. 
„Ments meg, Istenem, és soha 
többé nem pletykálkodom!” Ek-
kor kiállt egy autó a helyéről. A 
nő leparkolt, beszállt a liftbe, és 

még maradt is egy pár perce a 
tárgyalásig. Magában így szólt: 
„Minden rendben, Istenem, lá-
tod, megoldottam egyedül!”

Visszatérve a hetiszakaszra: 
ha „jóllaktunk”, vagy ha sze-
rencsénk van, vagy különleges 
tehetségünk van valamihez, az 
mindig egy lehetőség, hogy le-
gyen miért hálásnak lennünk. 
Ha hálát érzünk ahelyett, hogy 
természetesnek vennénk, jobban 
tudjuk értékelni a sorunkat, és ez 
által teljesebb életet tudunk élni. 
Ez a bencsolás micvájának egyik 
értelme: ne tekintsük természe-
tesnek, még a mindennapi bete-
vőt sem, örüljünk annak is úgy, 
mintha a világ legkülönlegesebb 
dolga történt volna velünk.

És ha sikerünk van valamiben, 
akkor is adjunk hálát, nehogy 
elfelejtsük, kinek köszönhetjük. 
Akkor tudjuk igazán élvezni a si-
kert, ha az Örökkévalónak is van 
helye ilyenkor mellettünk. Aho-
gyan a Talmudban (Szotá) áll az 
öntelt emberről: „nincs egyszer-
re hely ebben a világban, nekem 
és neki”.

Rabbi Yaakov Menken 
(torah.org) alapján

Szántó-Várnagy Ádám

Ékev ∑ Szerény jóllakottság
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zen a héten a Tóra a máászer 
séni törvényeit mondja el 

nekünk. A máászer séni olyan 
tizedet jelent, melyet a tulajdo-
nos önmaga fogyaszt el, nem 
szükséges azt egy szegénynek 
vagy egy levitának adnia, mint 
a többi tizedet. Azonban van egy 
követelmény: az egész tizedet Je-
ruzsálemben kell elfogyasztani. 
Így aztán, ha valakinek 10 000 
véka terménye van 1000 vékát 
Jeruzsálembe kéne szállítania, 
hogy ott megegye. Ez igen nehéz 
feladat volna, ezért a Tóra kínál 
egy megoldást.

„És ha hosszú lesz neked az út, 
mert nem fogod tudni elvinni azt 
(a terményt), mert nagyon távol 
van a hely, amelyet kiválaszt az 
Örökkévaló, a te Istened, hogy 
odahelyezze az Ő nevét, ami-
dőn meg fog téged áldani az 
Örökkévaló, a te Istened. Akkor 
tedd pénzzé (a terményt), fogd 
csomóba a pénzt a kezedben, és 
menj el arra a helyre, amelyet 
kiválaszt az Örökkévaló a te Is-
tened. És költsd el a pénzt mind-
arra, amit a lelked kíván: mar-
hára, juhokra, borra, részegítő 
italra, és mindarra, amit kér 
tőled a lelked, és egyél ott (Jeru-
zsálemben) az Örökkévaló, a te 
Istened színe előtt, és örvendj te 
és házad népe.” (5Mózes 14:24-
26)

Ily módon a Tóra lehetőséget 
nyújt, hogy a tulajdonos pénz-
zel megválthassa a terményét, 
amit azután bármilyen élelmi-
szerre elkölthet Jeruzsálemben, 
elkerül ve a termény odaszál-
lításával járó nehézségeket. A 
pénz mindeközben serkentőleg 
hat a Szent Város gazdaságára, 
és létrejött egy olyan gyakorlat, 
amely évszázadokon keresztül 
támogatta a jeruzsálemi keres-
kedőket.

Azonban, ha figyelmesen ol-
vassuk a Tóra szövegét, észreve-
hetünk egy furcsaságot. A Tóra 
nem azt mondja: „ha nem fogod 
tudni elvinni (a terményt), mert 
nagyon távol van (Jeruzsálem), 
akkor megválthatod a terményt 
pénzzel.” A Tóra látszólag meg-
fordítja az ok és okozat közötti 
kapcsolatot. Azt mondja: „ha 
hosszú lesz neked az út, mert 
nem fogod tudni elvinni (a ter-

ményt)…” (5Mózes 14:24). úgy 
tűnik, a Tóra azt mondja, hogy az 
út azért hosszú, mert nem tudjuk 
elvinni a terményt. De nem az 
ellenkezője az igaz? Nem azért 
hosszú az út, mert nem tudjuk 
elvinni a terményt, hanem azért 
nem tudjuk elvinni a terményt, 
mert hosszú az út. Miért fordítot-
ta meg a Tóra az ok és az okozat 
közötti kapcsolatot? Talán mind-
ezzel egy finomabb üzenetet sze-
retne elmondani a számunkra.

Rabbi Mose feinstein egyszer 

találkozott egy gazdag zsidóval, 
akinek az apja még jóval azelőtt 
jött Amerikába, hogy a munkahe-
lyeken biztosították volna a szom-
bat megtartását a zsidók számára. 
A férfi apja egyik munkahelyről a 
másikra járt, de mindenhol azt 
mondták neki, ha szombaton nem 
jön be dolgozni, hétfőn már ne is 
jelentkezzen náluk. Az öregember 
azonban kitartott és soha nem 
szegte meg a Sábátot. A fia azon-
ban egyáltalán nem volt vallásos.

Reb Moshe egyszer nyíltan 
meg   kérdezte tőle: „Miért van 
az, hogy az édesapád oly nagy 
áldozatok árán is megtartotta a 
micvákat, te viszont nem követ-
ted az ő nyomdokait?” Az üzlet-
ember teljesen őszintén vála-
szolt. „Igaz, hogy édesapám nem 
szalasztott el egyetlen Sábátot 
vagy akár csak egy imát, de mi-
előtt megtett egy micvát, mindig 
nagyot sóhajtott és ezt mondta: 
„Oj! Is schwer zu sein a frummer 
jid!” („Jaj! Borzasztóan nehéz 

vallásos zsidónak lenni!”). Miu-
tán éveken keresztül hallottam 
édesapám panaszkodását, úgy 
ítéltem meg, hogy túl nehéz lenne 
számomra ez a teher, mintsem, 
hogy képes lennék elhordozni. 
Elhatároztam, hogy soha nem 
engedem meg, hogy kitegyem 
magamat ezeknek a nehézségek-
nek, ezért felhagytam a vallás-
gyakorlással.”

Miután meghallottam ezt a 
történetet, arra gondoltam, talán 

a Tóra egy fontos üzenetet rejtett 
el számunkra a micvátartás lelki 
aspektusáról. „Hosszú lesz ne-
ked az út, mert nem fogod tudni 
elvinni (a terményt)”. Senki sem 
mondja azt, hogy az út pusztán 
a távolság miatt hosszú. Azért 
hosszú, mert nem akarjuk vinni a 
terhet. Ha azonban valaki öröm-
mel viszi a csomagját, akkor szá-
mára az út egyáltalán nem hosz-
szú. Ha viszont valaki úgy ítéli 
meg, hogy a terhe nagyon súlyos, 
akkor az út, a távolságtól függet-

lenül mindig nagy lesz.
Rabbi feinstein hozzáfűzte: 

nem számít, mennyire tűnik ne-
héznek egy micvá, ha valaki mo-
sollyal, örömmel és élvezettel te-
szi meg, akkor nagy távolságokra 
is el tudja juttatni azt a micvát. 
Nemcsak saját maga számára, 
hanem az eljövendő nemzedékek 
számára is hordozni fogja.

Forrás: Torah.org
Fordítás: JaakovZoli

Rabbi Mordechai Kamenetzky

Reé ∑ Mitől lesz könnyű a hosszú út?H
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Amerika egyik legjobb egyete-
mének – Massachusetts Műsza-
ki Egyetemének – az egyik fizi-
kusa górcső alá veszi Darwin el-
méletét, a fosszilis leleteket és a 
véletlen evolúció valószínűségét.

 A modern darwini felfogás 
két alapvető feltételezésen nyug-
szik: az élőlényben bekövetkező 
változások az egyed génkészleté-
ben véletlenszerűen bekövetke-
ző változások eredményei, vala-
mint, hogy ezek a mutációk a nö-
vény ill. az állat túlélését előnyö-
sen vagy hátrányosan befolyá-
solják. Az evolucionisták szerint 
a természet szelektál és ez által a 
törzsfejlődés nem véletlen folya-
matok eredménye csupán**?**. 
Az evolúció egyáltalán nem a vé-
letlen műve, hanem a környeze-
ti erők működésének hatására 
alakul ki, legalábbis ezt mond-
ják nekünk. Ennek ellenére a vé-
letlen marad az alapvető hatás, 
amely a később szelektálódó mu-
tációk kialakulásáért felelős.

A kérdés az, hogy a véletlen-
szerű mutációk magyarázatot 
adnak-e az élet kialakulására?

Az evolúció főként az „élet-
történelem” vizsgálatából áll, és 
mint ilyen, a statisztikai elem-
zést nehezíti. fel kell tételez-
nünk, hogy azok a folyamatok, 
amelyeket vizsgálunk, mindvégig 
változatlanok voltak ezen hosszú 
idő alatt. A mutációk gyakorisá-
ga, az „eredeti DNS” tartalom és 
a környezeti tényezők mind ha-
tással vannak az újonnan kiala-
kult egyedekben bekövetkezett 
morfológiai változások gyakori-
ságára és a változások irányult-
ságára. És ezek mind ismeretlen 
faktorok.

A világi nézet szerint tabu-
nak számít a kérdés, hogy mek-
kora az esély arra, hogy egy bi-
zonyos számú mutáció után egy 
meghatározott állat jöjjön lét-
re. Ez az evolúció irányultságára 
utalna, ami pedig Darwin egyet-
len elméletével sem egyeztethe-
tő össze, melyeknek alapvető ki-
tételük, hogy az evolúció teljesen 
véletlenszerű. A létrejött válto-
zásoknak és ez által az új egye-
deknek teljesen véletlenszerűen 
kell kialakulniuk. A környezeti 
kihívásoknak legjobban megfe-
lelő egyedek fognak megmarad-

ni és a többiek pusztulásra van-
nak ítélve. 

 Fehérje kombinációk 
 A megfelelő háttér-informá-

ciók birtokában hozzáfogha-
tunk az evolúció vizsgálatához. 
Az élet voltaképpen a fehérjék 
szimbiotikus együttműködése 
(ter mészetesen még néhány má-
sik összetevő is szerepet játszik, 
de most az egyszerűség kedvé-
ért ezek tárgyalásától eltekin-
tünk). Az „élet történelme” arra 
tanít, hogy nem minden fehér-
je kombináció egyeztethető ösz-
sze az élettel. Egy ilyen törté-
nelmi „esemény”, amit kambri-
umi robbanásként ismerünk, és 
őslénytani maradványok révén 
van róla tudomásunk, is ezt tá-
masztja alá. Ekkor mintegy 50 
új állattörzs tűnt elő hirtelen és 
egyidejűleg a semmiből a fosszi-
lis leletekben. Ez volt az össze-
tett élőlények előfordulásának 
első megjelenése. Azonban csak 
30-34 törzs maradt meg. A többi 
elpusztult. Azóta új törzsek nem 
jelentek meg sem a fosszilis lele-
tekben, sem a jelenlegi flóra és 
fauna alapján. Egy később bekö-
vetkezett katasztrofális esemény 
hatására (feltételezhetően egy 
üstökös vagy meteor becsapódá-
sának következtében) a Földön 
található minden életformának 
a 90% elpusztult. Tárva-nyitva 
volt a kapu új törzsek megjelené-
sének, ami soha nem következett 
be. Ez arra utal, hogy csak kor-
látozott számú törzs életképes a 
földön. Nem csoda, hogy a legol-
vasottabb tudományos folyóirat, 
a Scientific American (Novem-
ber 1992) felteszi a kérdést, hogy 
vajon az evolúció mechanizmusa 
alapvető változásokon ment-e át, 
amelyek megakadályozzák a fun-
damentális változásokat a nö-
vény és állatok anatómiai felépí-
tésében. Nem az evolúció mecha-
nizmusa változott meg, hanem a 
mi felfogásunknak kell változnia 
a törzsfejlődés működését ille-
tően, azért hogy egybevágjon az 
őskori leletek és a molekuláris 
biológia felfedezéseivel. 

Nehéz és fájdalmas mélyen 
gyökerező tévhiteket félretenni, 
amikor az igazság mibenlétét ke-
ressük. A neodarwinizmus sze-
rinti véletlenszerű mutációs el-

mélet, mint az evolúció hajtóere-
je, nem állja meg többé a helyét a 
tornyosuló tudományos eredmé-
nyekkel szemben. A teljesen ma-
terialista szemléletbe való érzel-
mi kapaszkodás nehézzé teszi a 
bizonyítottan téves elméletektől 
való megszabadulást. Vizsgáljuk 
meg a valószínűségét, hogy az 
élet véletlenszerű mutációk ré-
vén jött létre. A mai élet a fehér-
jék szimbiotikus együttműködé-
sén alapszik, és mint láttuk, csak 
bizonyos kombinációk eredmé-
nyeznek életképes egyedeket, a 
többiek elpusztulnak. 

Az ember mintegy 50 000 
génnel rendelkezik. Ez arra 
utal, hogy – a legkonzervatí-
vabb nézet szerint - mintegy öt-
ven és százezer közöttire tehető 
egy emberben fellelhető fehérjék 
száma. Becslések szerint körül-
belül 30 törzs található a földön. 
Ha mindegyik törzs külön fejlő-
dési vonalon ment végig, akkor 
mintegy 3 millió (30 x 100 000) 
fehérjének kell léteznie, ha nincs 
átfedés a fehérjék között (azon-
ban tudjuk, hogy ez nem igaz, és 
eltérő fajokban gyakran fellel-
hetők azonos fehérjék). (A valós 
szám lényegesen alacsonyabb, 
mint 3 millió.) Vizsgáljuk most 
meg a valószínűségét annak, 
hogy ez a 3 millió fehérje a vélet-
len eredményeképpen jött létre, 
és vegyük figyelembe azt is, hogy 
az állati élet kambriumi robba-
nása, valamint ennek 90%-ának 
későbbi elpusztulása azt tanítja 
nekünk, hogy csak bizonyos fe-
hérjekombinációk életképesek. 
A proteinek bonyolult csavarula-
tokból álló, általánosságban két-
száz aminosavból felépülő mole-
kulák. A molekulák száma a gya-
korlatban kevesebb, mint 100-tól 
több, mint 1000-ig terjednek. Ha 
egy tipikus fehérjét 200 amino-
savból állónak tekintünk, és 20-
féle aminosav fordul elő a termé-
szetben, akkor megkapjuk egy 
tipikus fehérje kialakulásának a 
valószínűségét, ha 20-at vesszük 
a 200-ik hatványon. Hogy képet 
kapjunk arról, hogy ez mekkora 
szám, átszámíthatjuk tízes alapú 
hatványban, ami megközelítőleg 
10 a 260-ikon. Tehát az előfordu-
ló 3 millió fehérjét választotta ki 
a természet az összes lehetséges 

változat közül, vagyis 10 a 254-
en nem életképes fehérje közül. 

Simon Conway Morris, aki a 
növénytan professzora a Camb-
ridge-i Egyetemen és a Royal 
Society of England tagja, hoz-
ta nyilvánosságra a kambriumi 
robbanás jelentőségét az állat-
világ egészére. A kudarcot val-
lott élőlények tengeréről, mint 
„multidimenzionális biológiai 
valóság” tárgyalja. 

Lehetséges, hogy az élet vélet-
lenszerű mutáció hatására ala-
kult ki? Nem, ha a statisztika 
törvényei helytállóak. Az élet ki-
alakulásának a valószínűségére 
annyi esély lenne, mintha a ter-
mészet belenyúlt volna egy zsák-
ba, amiben milliárdszor milli-
árdszor milliárdszor milliárd-
szor milliárdszor milliárdszor 
milliárdszor milliárdszor milli-
árdszor milliárdszor milliárd-
szor milliárdszor milliárdszor 
milliárdszor milliárdszor milli-
árdszor milliárdszor milliárd-
szor milliárdszor milliárdszor 
milliárd működésképtelen fe-
hérje van és kihúzott volna egy 
jót. És ezt eljátszotta volna egy-
milliószor. Ilyen esélyekkel meg-
lepő, hogy a természetnek vagy 
az emberi testnek valaha össze-
jön bármi is.

Talán ugyanakkor nem min-
den aminosav képes bármelyik 
aminosavval kötést létrehozni. 
Ha valóban ez a helyzet, akkor 
a lehetséges kombinációk szá-
ma lecsökken. Hogy valami fo-
galmunk lehessen róla, hogy mi 
történne a kudarcot vallott élő-
lények „multidimenzionális bi-
ológiai valóságával”, hat ami-
nosav-kombinációt vizsgáltam 
meg, amelyek a valóságban tény-
leg léteznek. Ezek a kombiná-
ciók a marha inzulinjában és a 
ribonukleázában találhatók meg. 
A lehetséges kombinációk száma 
ebből a csekély kiindulási min-
tából 10 20 lehetséges kombináci-
ót eredményez. Tehát itt is a ter-
mészetnek 100 milliárdszor mil-
liárd lehetséges fehérjekombiná-
cióból kellett volna egy helyeset 
kiválasztania. Vagy a statisztikai 
ismereteink hiányosak, vagy itt 
valami másnak is közre kell ját-
szania a puszta véletlenen kívül. 

 

dr Gerald Schroeder

Evolúció ∑ racionális vagy véletlenszerű

Folytatás a 9. oldalon
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ányai Viktória kitűnő köny-
vet írt Ezekiel Landau prágai 

rabbi magyarországi levelezé-
séről, amely azért érdekes /mi 
is azért idézünk belőle/, mert 
megtudhatjuk, melyik városban, 
illetve településen voltak ama 
időben aktív közösségek, és mi-
lyen kérdések foglalkoztatták 
őket. Egymásról nem a legjobb 
véleményük lévén kérdéseikkel 
a tekintélyes prágai rabbihoz for-
dultak, aki készségesen és rész-
letesen válaszolt. A legtöbbször 
Abaújszántó, Kismarton, Óbu-
da, Lipótszentmiklós, Pozsony, 
Rohonc, Dunaszerdahely, Te-
mesvár szerepel a levelezésben.
Néhány érdekesebb témát igyek-
szünk kiemelni a felvetődött kér-
dések közül.

BERETVÁLKOZÁS 
fÉLüNNEPEN
A Szicíliában Glogów városában 
született ráv Glogau, Aser Lemil 
(1709-1789) Kismarton rabbija 
és jesivájának vezetője. Erőshan-
gú levélben nem azt kifogásolta, 
hogy bizonyos nyomós ok miatt 
engedte ráv Landau a félünnepi 
borotválkozást, amely a Sulchan 
Aruch alapján tilos, hanem 
-ahogy azt könyvében megírta-, 
hogy „a zabolátlan nemzedék” 
bűnös cselekedeteiben később 
hivatkozhat erre az engedélyre. 
Ráv Landau válasza rendkívül 
udvarias, megszólítása megtisz-
telő, válasza ugyan utal Rási uno-
kája, Rabinu Tám véleményére, 
aki a témában engedékenyebb 
volt, de mint írja, szó sincs arról, 
hogy a szabálygyűjteményben 
rögzített tilalmat kétségbe von-
ná. Ám hosszas töprengés után 
úgy gondolta, ha rendkívüli eset-
ben van mód a félünnepi borot-
válkozásra (pl. valaki királlyal 
találkozik vagy más tekintélyes 
hivatalnokkal). Leszögezi, hogy 
le kell írni, hogy milyen esetben 
szabad ilyen körülményt figye-
lembe venni. Érdekes, hogy száz 
évvel később ugyanebben a té-
mában váltott levelet a pozsonyi 
Chászám Szófer és a sátoraljaúj-
helyi Majse Teitelbaum. Azon le-
vélben is ráv Teitelbaum hangne-
me volt erősebb és ugyanazt kifo-
gásolta, mint korábbi rabbitársa. 
Chászám Szófer végtelenül ud-

varias válasza rendkívül hason-
lított Landauéhez. 

AGuNA PROBLÉMA
Több írásban is előfordul. Az 
aguna, az elhagyott asszony, 
akinél nem tisztázott, hogy fér-
je elhagyta vagy elhunyt. A fiára 
nézve sem mindegy, mondjon-e 
kádis imát vagy sem. A rabbi 
ilyenkor zavarban van, sokáig 
nem akarnak senkit e státuszban 
hagyni, de ha férjhez menne, és 
egyszer csak beállítana a férj, a 
második házasság érvénytelen, 
ill. az ebből származó gyermek 
mamzer. 

Az alábbi történet tanácsot 
kérő rabbija Barby Meir ben Saul 
(1729-1789), pozsonyi rabbi ta-
lán a legismertebb, legtekinté-
lyesebb a kötet kérdezői közül. 
Halberstadt mellett született, 
nevét a településről Barbyról 
kapta. Pozsonyban nagy jesivát 
tartott fenn. A következő esettel 
kapcsolatban kért tanácsot: egy 
zavart tudatú férfi eltűnt. Holt-
testét a vízben vélték megtalálni. 
De az arca a hosszú ideig vízben 
való tartózkodástól felismerhe-
tetlen volt. A kis talisz (cicesz) és 
a kaftán bizonyította, hogy zsidó, 
de a ruha bárkire ráadható, ezért 
nem számít perdöntő bizonyí-
téknak. A testén lévő anyajegy 
igen. Erre tekintettel javasolta 
ráv Landau az anyakönyvi igazo-
lás kiadását. 

(II. József türelmi rendeleté-
ben megszűntette a Budán elren-
delt megkülönböztető köntöst és 
vörös sapka viseletét. ugyan-
akkor a szakállt és a kis taliszt, 
melynek rojtjai látszanak, szin-
tén kifogásolta.) 

ÍRÁSMÓDOK
Majse Wohl ben Eliezer Litmann 
(születési évét nem ismerjük, 
halála 1793) született a lengyel-
országi Oswiecimben (Ausch-
witz), Mádon temették el. Ott 
működött, mint rabbi. Nevezett 
rabbi egy válólevélben a biz-
tonság kedvéért Mádinak írja 
a község nevét. Sokan a hívek 
közül Mádennek mondták szeg-
állal. Pedig a község neve Mád. 
Landau úgy döntött, ha valóban 
Mád, akkor írják úgy. De mivel 
ott nincs folyó, pedig a város 

vagy más település nevénél meg 
kell jegyezni, hogy melyik folyó 
mellett fekszik, máskor ne írja-
nak a községben válólevelet. 

Dunaszerdahelyen a kor má-
sik nagy egyéniségének, Alexan-
der Szender Meiselsnek is volt 
gondja a rohonci rabbi lányának 
válólevelével kapcsolatban, aki-
nek a Tolce nevet adták. Kiderült, 
hogy az asszony a Tolci nevet 
használta, juddal befejezve. Mi-
vel azonban a szent könyvekben 
ez a név nem található, Meisels 
úgy döntött, hogy Tolcenak 
írja. Ráv Landau azt válaszolta, 
hogyha a rohonci rabbi Tolcinak 
nevezte a lányát, akkor így is 
kell írni. Tehát szükséges másik 
válólevél. A név valószínűleg a 
Dulce (édes, gyöngéd) spanyol 
szóból származik. Áskenáz zsi-
dók között elterjedt a Toltse vál-
tozat. 

EGy RÉGI ZSINAGÓGA 
LEBONTÁSA
Ezen levél írója is Szender 
Meisels, híres dinasztia tag-
ja (születési éve ?, halála 1819). 
Apja Harkovban, testvére, 
Maj se Szerednyén volt rab-
bi. Szender 1784-től 1800-ig 
Dunaszerdahelyen, majd halálá-
ig Rohoncon teljesített papi szol-
gálatot. Egy régi zsinagóga le-
bontásáról váltottak levelet. Ráv 
Landau válasza rendkívül udva-
rias. „Teljes békesség, az éjjele-
ket nappallá tévőnek, tisztelet és 
szeretet drága jó barátom, a nagy 
rabbi, erőd torony, tudós tanító.” 
A témát részletezi a válaszlevél 
írója. A jelenlegi zsinagóga meg 
nem nevezett településén erő-
sen megsérült. Rendbehozatala 
igen sokba kerülne, ráadásul egy 
nem zsidó templom mellett van, 
és a gróf iskolát akarna építeni 
a közelben. A hívek ragaszkod-
nának a régi imaházukhoz, de 
az elöljáró (talán részt venne az 
iskola építésében) azzal érvelt, 
lehet, hogy az új iskola diák-
jai belekötnének a zsinagógába 
igyekvő vagy onnan távozókba. 
A gróf más helyen, a mostaninál 
nagyobb imaházat építene, ahol 
a vásárra jövők is elférnének. Dí-
sze lehetne a településnek. Ráv 
Landau megérti a régi városla-
kók ragaszkodását, de az elöljáró 

Deutsch Gábor: A zsidóság 

magyarországon az 1700-as évek végénTö
rt

én
el

em

érveit és a gróf nagyvonalú aján-
latát megszívlelendőnek tartja. 
A nagyobb helyiség különben is 
vonzóbb. Ha a régi zsinagógából 
kiveszik a frigyszekrényt a Tó-
rákkal, akkor imádkozásra nem 
lehet használni, lakásnak vi-
szont el lehet adni. Kérdés, hogy 
a városé-e a zsinagóga, vagy a 
gróf építtette, esetleg a környék 
vásárosai is hozzájárultak. Ezen 
esetben vásárnap (vasárnap) 
gyűlésen kell megbeszélni, és 
közösen dönteni az épület sorsá-
ról. Bár úgy látszik, nekik nincs 
kifogásuk egy nagyobb területű 
zsinagóga létesítésének. 

Meglepően sok, 34 helység kö-
zösségét és rabbiját jegyzi Bányai 
Viktória kötete. Elsősorban ki-
sebb települések, mert a nagyobb 
városokba az 1840-es évek dere-
ka felé költözhettek zsidók. 

Bármilyen furcsa, előfordult, 
hogy a zsinagóga megelőzte a 
letelepedést. Amikor még vá-
rosban nem lakhattak zsidók, a 
vásárokban való részvételt en-
gedélyezték, és lehetővé tettek 
egy imahelyet a vásárosoknak. 
De számos szomorú történet 
után, hogy a pénzzel ne kelljen 
a rablóktól sem mentes utakra 
éjszaka elindulni, megengedték, 
maradjanak az imaház épüle-
tében napnyugta után. Aztán a 
városban, a közeli tanyán húzták 
meg magukat. Kocsmát nyitot-
tak, egy-egy földbirtokos szol-
gálatába szegődtek, intézték az 
uraság pénzügyeit, eladhatták a 
termést, egyre beljebb kerültek 
a városba, általában egy város-
részbe. Így alakultak ki a zsi-
dónegyedek az imaház és a piac 
körül. Ha Budapesten körülné-
zünk, ez a „képlet” tárul elénk 
akár a Rumbach, Dohány, Kazin-
czy utca körüli városrészre, akár 
a Teleky tér környéki egykori ne-
gyedre gondolunk. 

B



Forrás ∑ A Latív Alapítvány időszaki kiadványa2011. augusztus  9

ichák Luria Askenázi a XVI. 
század első felében, egészen 

pontosan 1534-ben született a 
Szent Városban, Jeruzsálemben. 
Édesapja, Slomó askenázi ere-
detű családból származott, míg 
édesanyja szefárd volt. Gyer-
mekkorában súlyos tragédia érte 
a családot, Jichák elvesztette 
édesapját, ezért vagyonos anyai 
nagybátyja, Mordecháj vette 
magához a fiúcskát és gondosko-
dott róla. Mordecháj nagybátyja 
lelkiismeretesen nevelte, figyel-
met fordított arra, hogy magas 
színvonalú oktatásban részesül-
jön: a kis Jichákot a kor legkivá-
lóbb, legtekintélyesebb tanítói 
és rabbijai okították a Tórára, 
ill. a zsidó tudományokra. Olyan 
híres rabbikra bízta a bácsikája 
a taníttatását, mint a kor egyik 
vezető rabbinikus tekintélye, a 
tudós Dávid ibn Zimra rabbi.

Askenázi nagyon szorgalmas 
diák volt, főleg a rabbinikus iro-
dalomban mélyedt el. Egy másik 
nagybátyja, Becálél Askenázi – 
aki szintén korának egyik neves 
rabbijaként ismert – irányítá-
sa, ill. tanításai mentén a zsidó 
tudományok ezen ágában (ti. a 
rabbinikus irodalomban) kortár-
sai közül kiemelkedő jártasságra 
tett szert.

Tizenöt évesen ÁRI (nevének 
kezdőbetűiből – Askenázi rab-
bi Jichák – alkotott mozaikszó) 
feleségül vette egyik unoka-
testvérét. Tekintettel arra, hogy 
Jichák Askenázi annyira szeren-
csésnek mondhatta magát, hogy 
a párnósze (megélhetés) gondjai 
házasemberként sem gyötörték 
– hiszen bőséges vagyon állt a 
rendelkezésére, ami a chászene 
(esküvő) által csak gyarapodott 
–, megengedhette magának, 
hogy ne törődjön a mindennap-
ok gondjaival, csak a tanulmá-
nyai folytatására koncentráljon. 
Noha kezdetben ennek ellenére 
üzleti ügyeivel is foglalkozott, 
belátta, hogy nincs rá szüksége, 

és teljes erővel csak a vallásra 
összpontosított, ill. a tóratanu-
lásnak szentelte minden idejét.

Olyan széles ismeretekre tett 
szert, hogy huszonkét évesen el-
jutott arra a szintre, hogy képes 
volt tanulmányozni és megérte-
ni a Zohárt (A Zohár a kabba-
la egyik alapműve, a szó maga 
„ragyogást” jelent.). A ragyogás 
könyve (A Zohár) viszonylag új 
mű volt akkoriban, nem sokkal 
azelőtt jelent meg első ízben.

A kabbalában való elmélyülé-
sért az elszigeteltséget választot-
ta, a továbbiakban visszavonul-
tan élt, a Nílus partjára költözött. 
Hét teljes éven át a világtól elzár-
va egy kunyhóban adta át magát 
az elmélkedésnek, a tanulásban 
való elmélyülésnek. A fennma-
radt források azt tanúsítják, 
hogy csak a szombat szent nap-
ját töltötte a családja körében, 
akkor is csak ritkán szólalt meg 
és csak a szent nyelven, héberül 
volt hajlandó beszélni.

A chasszidizmus Szent Árinak 
tulajdonítja azt a különlegessé-
get, hogy gyakran volt alkalma 
Élijáhú prófétával szót váltani, 
amíg a világtól elszigetelten élte 
éveit.

Jichák Luria Askenázi élete

A
rcképcsarn

ok

J

Stephen Jay Gould nyugalma-
zott harvardi professzor azzal a 
javaslattal állt elő, hogy az élet 
folyama a törzsek mentén van 
„áramoltatva.” 

Professor de Duve a szerves 
kémia professzora és az élet ere-
detének kutatásában vezető sze-
repet betöltő tudós a követke-
zőket írja kiváló könyvében a 
„Tour of a Living Cell”-ben: „ha 
egy baktérium születését az ato-
mok véletlenszerű összeállásá-
val magyarázzuk, akkor ehhez 
a végtelent is meghaladó időre 
van szükség. Szembesülve a si-
keres húzások rendkívül kis va-
lószínűségével, jogosan vetődik 
fel a kérdés, hogy milyen mérté-
kig van mindez beleírva az uni-
verzum szöveti struktúrájába.” - 
ami talán egy kicsit túl metafizi-
kusnak hangzik.

Morris az „Élet megoldásai” 
(Cambridge Egyetemi Nyom-
da, 2003) című könyvében a kö-
vetkezőt írja: „Az élet egyszerű-
en túl bonyolult, hogy bármilyen 
hihető időtartamon belül meg-
szerkeszthető legyen (...) az evo-
lúció rejtélyes képessége, hogy 
megtalálja a legrövidebb utat a 
multidimenzionális biológiai va-
lóságban. Van egy sejtésem, mi-
szerint a tudomány feltárhatja az 
univerzum egy mélyebb szöve-
ti struktúráját...” Másutt Morris 
a „mélyebb szöveti struktúrát” 
„metafizikus vonatkozásban tár-
gyalja.”

A véletlenszerű elméleteket tá-
mogató teóriák ugyanolyan lehe-
tetlenek, mint Shakespeare mű-
veit vagy bármilyen értelmes be-
tűsort létrehozni egy véletlen 
betűgenerátor segítségével. Az 
eredmény mindig halandzsázás, 
mert az értelmes kombinációkat 
mindig messze meghaladja az 
értelmetlen lehetőségek száma. 
Az élet vonatkozásában az ilyen 
halandzsázás mindig is halálos 
volt és lesz.

Röviden tehát, a véletlen nem 
lehetett az élet sikere mögötti 
mozgatórugó. 

 
Forrás: simpletoremember.com

Fordítás: Schiller Ávigdor 

A 7. oldal folytatása:

Halála előtt néhány évvel ÁRI 
visszaköltözött Izrael Földjére: 
rövid kitérő után, melyet szülő-
városában töltött, végül az észak-
izraeli Cfát városában telepedett 
le. Részben neki köszönhetően 
ez a város vált a kabbala legsu-
gárzóbb központjává. Askenázi 
itt hunyt el a XVI. század má-
sodik felében, 1572-ben, a héber 
dátum szerinti 5332. évben. Áv 
hónap 5. napján adta vissza a lel-
két a Teremtőnek, jorcájtja (ha-
lálozási évfordulója) ebben az 
évben augusztus 5-ére esik.

Forrás: 
jewishvirtuallibrary.org

Fordítás: K. Á.

Jichák Luria sírja

Kedves Olvasóink!
Kérjük töltsék ki a honlapunkon (www.lativ.hu) található, az újsággal kapcsola-
tos kérdőívet, sokat segítenek vele a munkánkban! Köszönjük!

A Forrás szerkesztői
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Domán Sije 

Tisá beÁv, a gyásznap 
zsidó naptárban „a” gyász-
nap Tisá beÁv. Több olyan 

dátum van, amikor olyan tragi-
kus események miatt böjtölünk, 
melyek azokban a napokban tör-
téntek, azonban ilyenkor nem el-
sősorban az ekkor történt ese-
mények miatti gyászra koncent-
rálunk, hanem a megtérésre. Ez-
zel szemben Tisá beÁv napján el-
sődleges a gyász. Tisá beÁv szo-
kásai megegyeznek egy gyászoló 
szokásaival, aki aznap vesztette 
el közeli hozzátartozóját.

ugyan a böjtölés és az egyéb 
törvények, melyek kapcsolódnak 
ehhez a naphoz nem tórai erede-
tűek, hanem részben a próféták 
által, részben rabbinikusan el-
rendelt törvények, de magának a 
napnak tórai vonatkozása is van. 
A Slách hetiszakaszban a Mó-
zes által kiküldött kémek Tisá 
beÁv napján tértek vissza Kána-
án orszá gának feltérképezésé-
ből. Ami kor a nép meghallotta 
a kémek elbeszélését és interp-
retációját, miszerint nem lesz-
nek képesek elfoglalni az orszá-
got, azt mondja a Tóra: „…és sírt 
a nép azon az éjjelen…”(4Mózes 
14,1). Ezt kiegészítik Bölcseink: 
„Azt mondta az Örökkévaló: ők 
ok nélkül sírtak, rögzítem ne-
kik ezt a napot sírásra…” (Táánit 
29A, Midrás Tánchumá-Slách.)

A Midrás még egy kicsit hor-
ro risztikus részlettel bővíti ki 
e nap pusztai történetét. A ké-
mek visszatérését követően az 
Örökkévaló azt a rendeletet hoz-
ta, hogy az Egyiptomból kivo-
nult nép húsz és hatvan év kö-
zötti férfiainak meg kellett hal-
niuk a pusztában eltöltött negy-
ven év alatt. A Midrás elmeséli, 
hogy gyakorlatban ez úgy zajlott 
le, hogy minden évben Tisá beÁv 
napján, az összes férfi, akit érin-
tett a rendelet, megásta a sírját és 
éjszakára bele is feküdt. Reggel-
re egy részük meghalt, aki nem, 
az pedig kikelt a sírból és folytat-
ta a vándorlást.

 A Misna elmondja, hogy a ké-
mek történetén kívül még négy 
tragédia kapcsolódik ehhez a 
naphoz. Az első Szentélyt ezen 
a napon rombolták le, a máso-
dikat ugyancsak. Ezen a napon 
foglalták el a rómaiak Bétár vá-
rosát, majd ezt követően az ott 

levő zsidókat tízezrével gyilkol-
ták le. Ezen a napon szántotta 
fel Turnuszrufusz a Szentély he-
lyét, a Cion-hegyet, evvel mutat-
va, hogy soha többet nem fog fel-
épülni. Ezt az öt tragédiát emlí-
ti a Misna, de mi tudjuk, hogy a 
Misna utáni történelem is bővel-
kedik tragédiákban, melyek pont 
ezen a napon történtek. Tisá 
beÁv napján kellett a zsidóknak 

elhagyni Spanyolországot 1492-
ben, ami az ezt követő években 
rengeteg emberáldozattal járt. 
Az angliai kiűzetés is ezen a na-
pon volt. Az első világháború, 
aminek egyenes következménye 
lett a második, Tisá beáv napján 
tört ki.

Tisá beáv napján a földön 
ülünk és gyászolunk. Gyászoljuk 
a Szentélyt és az évezredek óta 
száműzetésben élő, sokat szenve-
dett és sokat kínzott zsidó népet. 
A halottak és megkínzottak mil-
lióit. Ezen a napon „cél” a gyász, 
de természetesen nem az egyet-
len cél. úgy, mint a többi közös-
ségi böjtnapon, a tragédiák em-
lítésének célja a „tesuvá”, a meg-
térés. Tudatosítani kell magunk-
ban, hogy amíg az Örökkévaló 
közel van a zsidó néphez, senki 
nem lehet képes ártani. Minden 
helytelen cselekvés, minden nem 
helyénvaló beszéd, minden rossz 
gondolat és minden rossz tulaj-
donság növeli a távolságot a zsi-
dó nép és az Örökkévaló között. 
Mindannyiunknak kötelessége 

a tragédiák említésekor átgon-
dolni, hogy Én személyesen na-
ponta hány olyan dolgot követek 
el, melyek további eltávolodást 
okoznak a zsidó nép és az Örök-
kévaló között. Hány olyan dolgot 
követek el, melyek ilyen tragédi-
ákat okozhatnak. Ami megnehe-
zíti számunkra ezt a gondolat-
menetet az az, hogy nem látjuk 
be, hogy milyen súlya van min-

den egyes tettnek, beszédnek, 
gondolatnak. A nagy kabbalista, 
rabbi Mose Kordovero azt írja a 
„Tomer Devorá” című könyvé-
ben, hogy minden alkalommal, 
amikor az ember hagyja magá-
ban felébredni a rossz ösztönt, 
ezzel felébreszti a „nehéz ítéle-
teket”, azaz a „midát hádin”, az 
ítélet tulajdonsága felerősödik a 
könyörülettel szemben. A rossz 
ösztön nem feltétlenül az, hogy 
valakit megölni vagy kínozni 
akarok. Rossz ösztön az, ha vala-
ki iránt felébred bennem a gyű-
lölet, ha valakiről „csak úgy” 
rosszat mesélek, ha valakit ki-
csit megkárosítok, ha hazudok, 
ha megtetszik valakinek a fele-
sége stb., stb. Az Ohr háChájim a 
Mispátim hetiszakaszban, a tűz 
által okozott kár esetében (2Mó-
zes 22,5) láthatunk erre utalást. 
„Amikor kimegy tűz”, azaz ami-
kor az emberben felébred a rossz 
ösztön és ez felébreszti az ítélet 
tulajdonságát, akkor az tűzként 
fog pusztítani. És a tűz belekap a 
tüskékbe – ezek a gonoszok, akik 

olyanok, mint a fájdalmat okozó 
tüskék. De az ítélet tulajdonsá-
ga nem csakelégszik meg a gono-
szokkal szembeni cselekedetek 
alapján mér, hanem tovább ter-
jed. És tovább terjedhet a gyere-
kekre, majd az igaz emberekre, 
majd az egész népre. A törvény 
szerint ilyen esetben aki gyúj-
totta a tüzet, köteles megfizet-
ni a kárt, azaz aki hagyta, hogy 
felébredjen benne a rossz ösz-
tön, a végén megfizet az összes 
kárért, amit okozott. Ez az, amit 
végig kell gondolnunk ezen a na-
pon, hogy vajon mennyi kárt és 
szenvedést okoztunk a világban, 
mennyi részünk lehet ezekben 
a tragédiákban. Nem azt a kér-
dést kell feltenni a Holokauszttal 
kapcsolatban, hogy hol volt az 
Isten, hanem azt, hogy „én” hol 
voltam… Ez az elmélkedés ösztö-
nözhet azzal kapcsolatban, hogy 
mit kell máshogyan tennem a 
jövőben, hogy mit tehetek nap 
mint nap azért, hogy ne a rossz 
ösztön, hanem a közeledés az 
Örökkévalóhoz vezérelje a csele-
kedeteimet. 

TISÁ BEÁV TÖRVÉNyEI:
Mivel a böjt kezdete előtt egy 
úgynevezett szeudá máfszeket
et, elválasztó lakomát eszünk, 
ezért az a szokás, hogy a délutá-
ni ima előtt eszünk egy rendes 
étkezést és ima után a szeudá 
máfszeket-et. Ezt a lakomát már 
a földön ülve, nem társaságban 
(legalábbis ne üljön három em-
ber együtt) fogyasztjuk el. Ke-
nyeret eszünk főtt tojással, a ke-
nyeret hamuba mártjuk. 

Öt féle tilalom lép érvénybe 
naplementétől: evés-ivás, für-
dés, a test kenése, bőrcipő vise-
lése és házasélet. Mindenki kö-
teles böjtölni, férfiak és nők egy-
aránt. Még a terhes és szoptatós 
anyák is böjtölnek, természete-
sen kivéve, ha ez veszélyesnek 
tűnik. Aki beteg, még ha nincs is 
életveszélyben, könnyíthet és ne 
böjtöljön, csak „órákat”.

A fürdés tilalma csak olyan 
fürdésre vonatkozik, ami élve-
zettel jár, ezért a reggeli kézleön-
tés (az ujjak végéig) meg van en-
gedve. ugyancsak piszok, kosz 
lemosása is szabad. Szabad fő-
zéshez vízben megmosni, leöb-
líteni húst, zöldségeket stb.. A 
bőr kenésének tilalma szintén 
olyan esetre vonatkozik, ami-
kor az ember az élvezetére ken-
né be magát. Ezért, ha valakinek 
különböző bőrproblémái van-
nak, szabad azokat kezelni Tisá 
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beávkor is. A cipőviselés tilalma 
kizárólag bőrcipőre vonatkozik, 
így vászoncipőt, gumipapucsot 
stb. szabad hordani. 

Tisá beÁvkor nem köszönünk 
egymásnak, ahogy ez a gyászo-
lóknál szokás, valamint ugyan-
ebből az okból kifolyólag, nem 
küldünk ajándékot sem. Egészen 
délutánig nem ülünk székre, 
csak a földre. Ha ez nehéz, sza-
bad párnára vagy alacsony szék-
re ülni. Idős vagy gyenge ember-
nek, akinek még ez is különö-
sen nehezére esne, szabad ren-
des székre ülnie. Este lefekvés-
nél szokás csökkenteni az álta-
lános kényelmén, azaz, ha álta-
lában két párnán alszik, most 
aludjon egyen, ha egyen szokott, 
most aludjon párna nélkül.

Mivel a Tóra szavai megörven-
deztetik a szívet, ezért nem sza-
bad Tisá beÁvkor tanulni, csak 
olyan dolgokat, amelyek elszo-
morítják a szívet, mint például 
az Échá-t, Jeremiás siralmait, 
Jeremiás könyvéből olyan része-
ket, melyek a büntetéssel foglal-
koznak, Jób könyvét vagy ezek-
hez hasonlót.  

Kevés időt igénybevevő mun-
kák elvégzését meg szokták en-
gedni, de olyan munkát, ami ki-
csit több idővel jár, csak más-
nap délutántól szoktak végez-
ni. Azonban, ha lehetséges, he-
lyes ebben szigorítani egész nap, 
hogy semmi ne vonja el a figyel-
mét a gyásztól.

Az esti ima után az Échát, Je-
remiás siralmait olvassuk fel, 
majd utána Kinotot, gyászéne-
keket mondunk. Az imádkozás 
hangvétele egész nap csendes, sí-
rós, ahogy ezt egy gyászoló teszi. 
Reggel nem veszünk Tfilint, mert 
az peérnek, dísznek van nevezve, 
és egy gyászoló nem viseli a dí-
szeit. Ennek feltételét csak a dél-
utáni imánál pótoljuk. ugyanígy 
Tálit gádolt is csak délután ve-
szünk fel. A reggeli imában ki-
marad a „Táchnun”. A tóraolva-
sás és háftárá után újra Kinotot, 
gyászénekeket mondunk és szo-
kás ezeket egészen dél utánig 
mondani. 

A böjt utáni vacsorát csak dél-
után szokták elkezdeni főzni. 
Vannak helyek, ahol az a szokás, 
hogy délután az asszonyok szé-
pen kitakarítják a lakást, hogy 
így fogadják a Messiást…

„Mindenki, aki gyászol Jeru-
zsálemért, érdemesül, és látni 
fogja a vígasztalását…”

dén július 10-én került sor az 
első esküvőmre. Igazság sze-

rint a másodikra, mert volt már 
egy korábbi is, de arra alig em-
lékszem, az anyukám vitt el, és 
állítólag négykézláb mászkál-
tam a padok alatt. Tehát idén, a 
Grund Ligetben volt az első es-
küvő az életemben, ahol nem-
csak, hogy nem mászkáltam 
négykézláb, de ráadásul kaptam 
személyesen meghívót (de még 
milyen meghívót!), és még azt is 

elmondhattam, hogy nemcsak 
a vőlegény vagy a menyasszony 
négykézlábas „valakicsodája” 
va  gyok, hanem talán a kemény 
maghoz tartozom, hiszen jól is-
merem mindkettőjüket.

Gáborral, a vőlegénnyel egy 
zsinagógában találkoztam, ahol 
tanítgatott néha. Mindig nagy 
élvezettel hallgatom, mert re-
mek humorral, nagyon érdeke-
sen, okosan tud kivételes dol-
gokról előadni. Ez teszi őt sze-
rintem sikeres, jó rabbivá is, úgy 
tudom, szinte egyedül kovácsolt 
össze egy nagyon jó hangulatú, 
jól működő közösséget Dél-Pes-
ten, aminek sok tagja lelkesen 
jár a Kolelbe is. Gábor szerintem 
sokat adhat a magyarországi zsi-
dóságnak, mert fiatal, határozott 
a fellépése, határtalan tisztelet-
tel bánik mindenkivel. Sokak-

nak, köztük nekem is, ő ajánlotta 
Rav Keleti Koleljét, és ezért na-
gyon hálás vagyok neki.

Jutkát, a menyasszonyt a Ko-
lel ban ismertem meg. úgy em-
lékszem, eltartott egy kis ide-
ig, amíg igazán közel kerültünk 
egymáshoz, talán azért, mert 
egyikünk sem nyílik meg köny-
nyen. Azt tudtam, hogy Jutka 
pszichológus, ami nagyon tet-
szett, mert a lélektan mindig na-
gyon érdekelt. Biztosan csodála-

tos pszichológus, mert amel-
lett, hogy természetesen nagyon 
okos, mindenki felé érdeklődő, 
finom tisztelettel fordul, hogy az 
ember valamiért azonnal jól érzi 
magát a társaságában. 

Szerintem Jutka és Gábor tö-
kéletes párt alkotnak. Az eskü-
vőn nagyon jó volt a hangulat, és 
a násznép a nagy meleg ellené-
re sem volt tikkadt, talán azért, 
mert mindenki egyformán örült, 
hogy ez a két ember szereti egy-
mást, és egészen biztosan boldo-
gok lesznek együtt. Rengetegen 
jöttek el, voltak Németországból, 
és két híres rabbi Izraelből láto-
gatott el: a magyar származású 
Cvi Weber rabbi és Náchum Ei-
senstein rabbi, akinek a felesége 
újhelyi.

Először a hüpe alá a vőlegényt 
kísérték énekelve a férfiak, majd 

a menyasszonyt a násznép. A 
szer tartást Rav Keleti vezette le, 
a ketubát Dov Lévi rabbi olvas-
ta fel, magyarul pedig Németh 
Zoltán. Gávriel, a vőlegény meg-
ígérte, hogy megadja Juditnak 
a neki járó kétszáz ezüst zuzt 
(vagy micsodát). Reméljük meg 
is teszi, jól is néznénk ki, ha nem 
tenné. A két tanú Szabó Smíl és 
Dov Lévi voltak, a hét áldásra a 
pár Domán Sijét, Panyi Miklóst, 
Szántó Ádámot, Bárász Tamást, 

Oblath Andrást és Rav Keletit 
kérte fel. Ezután tört el a pohár, 
és kezdődött a „buli”, a szigorú 
tíz perc után a székemelgetés, a 
tánc, majd pedig az evés, alko-
nyatkor újra a tánc. Sok kolelos 
is maradt. Miután mindenki el-
fáradt, következett a karaoke, 
egészen felszabadult, magabiz-
tos énekesekkel, Gábor például 
elénekelte a „Hey Jude”-ot, per-
sze egy kántorhoz illően. 

Meg kell, hogy mondjam, na-
gyon jól éreztem magam, na-
gyon-nagyon örülök, hogy is-
merhetem Gábort és Juditot. 
Büszke vagyok rá, hogy meghív-
tak, és ott lehettem az esküvőjü-
kön. Mazel tov!

 Bálint Lea

Jutka és Gábor esküvője
I
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hogy közeledünk Tisá beÁv-
hoz, a jeruzsálemi Szentély 

lerombolásának a gyásznapjá-
hoz, sok zsidó tanulmányozza 
Kámcá és Bár Kámcá történetét, 
mert a Talmudban úgy áll, hogy 
Jeruzsálem ennek a két ember-
nek a tettei miatt lett lerombol-
va. (Gittin 55b-56a). Ez nem egy 
egyszerű mese, hanem némi 
elemzést kíván, hiszen Bölcseink 
szándéka nyilván nem a mi szó-
rakoztatásunkra irányult, hanem 
gondolatokat akartak átadni.

A következőképpen lehet össze-
foglalni a jól ismert történetet:

Volt egy ember, akinek a leg-
jobb barátját Kámcának hívták, 
és a legfőbb ellenségét pedig Bár 
Kámcának. Ez az ember vendég-
séget rendezett, és a meghívot-
tak között szerepelt a legjobb ba-
rátja, Kámcá is. A szolgája azon-
ban tévedésből nem Kámcának, 
hanem Bár Kámcának vitte el a 
meghívót. 

Amikor a házigazda meglátta 
őt a vendégseregben, azt kérdez-
te: „Mit keresel te itt?” Kámcá 
így válaszolt: „A szolgád véletle-
nül nekem hozta el a meghívót, 
de kérlek, ne alázz meg, had ma-
radjak, és kifizetem a vendégség 
költségeinek a felét.”

A házigazda azonban ragasz-
kodott hozzá, hogy Bár Kámcá 
elmenjen. Ezután a vendég fel-
ajánlotta, hogy kifizeti az ünnep-
ség teljes összegét, de a vendéglá-
tó mégis kidobatta. A kor vezető 
jeruzsálemi rabbijai jelen voltak, 
de nem avatkoztak bele.

Bár Kámcá elhatározta, hogy 
bosszút áll a rabbikon, és azt 
mondta a római császárnak, 
hogy a zsidók lázadásra készül-
nek. A császár nem hitt neki, de ő 
egy próbát javasolt. Az uralkodó 
küldött egy áldozatot a Szentély-
be. Szép állat volt, de Bár Kámcá 
megsebesítette a száján (vagy a 
szemén). A római szabályok sze-
rint ettől még fel lehetett áldozni, 
de a zsidó szabályok szerint nem. 
A zsidók nem is áldozták fel, erre 
a császár feldühödött, és elküld-
te az egyik generálisát, hogy tá-
madja meg Jeruzsálemet.

Így, a Talmud azt mondja, 
hogy Jeruzsálem Kámcá és Bár 
Kámcá miatt pusztult el.

ZAVARÓ KÉRDÉSEK
Több probléma is van ezzel a 
történettel. Először is, a házi-
gazdának lehetősége lett volna 
kihasználnia az ellenségét, Bár 
Kámcát, aki felajánlotta, hogy ki-
fizeti a vendégség teljes összegét. 
Miért utasította vissza ezt a lehe-
tőséget? Bár Kámcá csak annyit 
akart volna cserébe, hogy hagy-
ják békén: igazán kicsi ár ez egész 
vendégség költségeiért cserébe.

Másodszor: miért nem léptek 
közbe a rabbik, látva, hogy ezt az 
embert nyilvánosan megszégyení-
tik? Ide tartozik még az a kérdés is, 
hogy miért Kámcát és Bár Kámcát 
hibáztatjuk Jeruzsálem elpusztí-
tásáért, és nem a rabbikat?

Harmadszor: Bár Kámcá hi-
báját érthetjük, de Kámcá nem is 
vett részt az ünnepségen, hogy 
lehet őt hibáztatni? A Talmud 
pedig világosan kimondja, hogy 
ő a két hibás fél egyike.

Negyedszer: ki a legnagyobb 
gonosz ebben a történetben? 
Nyílván a vendéglátó, aki meg-
szégyenítette Bár Kámcát. Az ő 
neve mégsem szerepel egyszer 
sem a sztoriban.

Ötödször: Bár Kámcá nem 
próbálta meg megmenteni ma-
gát vagy a családját. Ezzel ellen-
tétben például Rácháv egy vörös 
fonalat lógatott ki az ablakából, 
hogy megmeneküljön, amikor 
Józsua elfoglalja Jerikót.

A hatodik kérdésre csak a 
talmudi szöveg vizsgálatával 
buk kan hatunk: Amikor a házi-
gaz da felfedezi Bár Kámcát a 
ven dégségen, azt mondja: „Ez az 
ember az ellensége annak az em-
bernek. Mit keresel itt?” Miért 
beszélt sajátmagáról harmadik 
személyben? Ha a bölcseink ezt 
így jegyezték fel, akkor nyílván 
jelentősége van.

ELTÁVOLODÁS 
SAJÁTMAGuNKTÓL
A Talmudban (Joma 9b) áll, hogy 
az első Szentély a három fő bűn 
miatt lett lerombolva: bálvány-
imádás, házasságtörés és gyil-
kosság. A második Szentély pe-
dig a „szinát chinám”, az oktalan 
gyűlölködés miatt.

Ez utóbbi fordítás igazából fél-
revezető. A gyűlöletnek mindig 
van oka. A „szinát chinám” pon-

tosabb fordítása az lenne, hogy 
olyan gyűlölet, amikor az ember 
túlzó mértékben gyűlöl. Már 
nem is személyes nyereségért 
áll bosszút, hanem olyan eltúl-
zott mértékben, hogy nem csak 
a gyűlölet tárgyát károsítja vele, 
hanem önmagát is.

Egy közeli példa Hitler, aki 
Sztálingrád ostromakor inkább 
a zsidók elpusztítására használta 
a vonatait, és nem a harcoló csa-
patai utánpótlására.

Ez a kulcs a történetükhöz. A 
házigazda inkább kárt okozott 
sajátmagának is, de nem hagyta, 
hogy „jó” legyen az ellenségének. 
Ez a „szinát chinám”.

Mi késztet egy embert ilyen 
szintű gyűlölködésre? Másképp 
feltéve a kérdést: Kit gyűlöl ez az 
ember valójában?

Az a személy, aki még olyan 
áron is ártani akar másnak, hogy 
ezzel magának még jobban árt, 
valójában magát gyűlöli. Sokan 
megmaradnak olyan viselkedés-
formáknál, amik egyértelműen 
károsak a számára, gondoljunk 
a láncdohányosra, vagy a cukor-
betegre, akik semmibe veszik az 
orvosi tanácsokat. Vannak em-
berek, akik azért ártanak ma-
guknak, mert el vannak távolod-
va önmaguktól.

Hogy ezt felismerjük, hallgas-
suk meg, hogyan beszél az illető. 
A házigazda harmadik személy-
ben említette önmagát, ez tanús-
kodik arról, hogy mennyire el 
volt távolodva saját magától. A 
bölcseink azért jegyezték ezt így 
fel, mert ez mutatja a házigazda 
lelkiállapotát.

KONSTRuKTÍV KRITIKA
A Biblia explicit arra tanít min- 
ket, hogy feddjük meg és ja-
vít suk ki a nem helyes visel-
ke déseket. „fedd meg az em-
ber társadat!”(3Mózes 19:17) A 
„hoch eicha” kifejezés nem kriti-
zálást jelent, hanem az igazság 
és a helyes út megmutatását. 
Maimonidész a Hilchot Déotban 
(6:7) elmagyarázza, hogyan kell 
ezt tenni: nyugodtan és lágyan, 
baráti hozzáállásból. Meg kell ér-
tenünk, hogy a Teremtő nem ne-
vezett ki minket az ügyészének. 
Jóakaróként kell megintenünk 
másokat, nem pedig eljátszva a 
tökéleteset és a tévedhetetlent.

A kérdés, hogy hogyan lehet 
meginteni valakit, aki teljesen 
el van távolodva önmagától. 
Mai monidész azt mondja, hogy 
sikeres feddés csak barát szájá-
ból barát számára létezik. Csak 

olyan embernél működik ez, aki 
törődik saját magával. Csak neki 
érdemes azt mondani, hogy tö-
rődöm veled, és a tetteid csak 
neked ártanak. Ez megmagya-
rázza, hogy miért nem reagáltak 
a rabbik a házigazda cselekede-
teire. Ez az ember teljesen el volt 
távolodva magától, és gyakor-
latilag a saját pusztítására töre-
kedett. Érthető hát, hogy miért 
nem intették meg őt a rabbik, és 
helyesen tették, mert úgysem lett 
volna semmilyen hatása.

fÖSVÉNySÉG
Most megérthetjük, miért hiány-
zik a házigazda neve a történet-
ből. A Biblia azért használ neve-
ket, hogy az illetők esszenciáját 
jelezzék. Gyakran elfordul, hogy 
a Teremtő megváltoztatja egy em-
ber nevét, ezzel jelzi a lényegük 
változását, illetve emelkedését.

A „Kámcá” szó öklöt jelent. 
Valaki, aki nem szívesen nyitja 
ki az ökölbeszorított kezét, hogy 
adakozzon. A „Kámcá” tehát zsu-
gorit jelent.

A fösvény nem szegény, van 
pénze, de nem képes elkölteni 
azt. Nem költ magára, mert el 
van távolodva önmagától.

Így már láthatjuk, hogy a há-
zigazda neve valójában igenis 
szerepel a történetben. Akinek a 
legjobb barátja Kámcá, az ő maga 
is fösvény és eltávolodott önma-
gától. Ezzel szemben Bár Kámcá 
olyan valaki, aki szereti magát, 
semmi sem túl jó a számára és 
hajlandó költeni magára.

Érthető hát, hogy Bár Kámcá 
miért volt hajlandó kifizetni a 
teljes vendégséget, csak nehogy 
megszégyenüljön. A megalázta-
tás után azonban, mikor senki 
sem reagált rá, lelkileg értékte-
lennek érezte magát. Ekkor kez-
dett el „szinát chinámot” érezni 
és Jeruzsálemre hozta a Római 
Birodalmat, anélkül, hogy magát 
vagy a családját menteni próbál-
ta volna. Bár Kámcá Kámcá lett.

Az Örökkévaló végül elhatá-
rozta, hogy elpusztítja a népet, 
mert nem volt esély a megjavulá-
sukra. Akkor fenyít meg minket 
a Teremtő, ha még megjavulha-
tunk, ha viszont már nem törő-
dünk magunkkal, akkor nem 
tudunk megjavulni. Ekkor jön 
a teljes pusztulás. Ilyenkor csak 
annyit tehetünk, hogy egy ma-
radékot megmentünk és abból 
építkezünk újra.

Forrás: Innernet.org.il 
Fordítás: D. Ch.

Y. Zweig és J. Rackman

Kámcá és Bár Kámcá

A
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Kürti Adrienn: A zsidó konyha rejtelmei ∑ 

Neuntag, tejes napok Áv hóban
v hó első kilenc napja gyász-
időszak, és mint minden 

gyász, ez is a vigalom és öröm 
elhagyását jelenti. Nincsenek es-
küvők, Sábesz kivételével nem 
iszunk alkoholt és nem eszünk 
húst. A magyaros zsidó konyha 
sok húst használ, szinte „nem 
is étel” amiben ne lenne hús, de 
manapság-az egyre jobban terje-
dő diéták és böjtök világában-a 
húsnélküli étrend már teljesen 
megszokott. A hús régen is az 
ünnepnapok eledele volt, sokan 
nem engedhették meg maguknak 
naponta a hús fogyasztását, mégis 
az elnevezés és a megkülönbözte-
tése ezeknek a napoknak ekkor is 
jelentős volt. Régi receptes köny-
veket olvasgatva úgy gondolom, 
inkább a zsiradék hiánya okozhat-
ta a nagyobb problémát, hiszen 
állati zsírt használtak minden 
étel készítéséhez, nehezebb volt 
az olajokhoz való hozzájutás, így 
jóval több tejterméket használtak 
ebben a gyászidőszakban. Ma ta-
lán a vegetáriánus napok jobban 
illenének Áv hó elejének elneve-
zéséhez. 

A vegetáriánusoknál sok olyan 
élelmiszert találhatunk, amiket 
használva szervezetünknek nem 
lesznek hiányproblémái. A zab-
pehely, búzakorpa, tojás, 
mandula, szárított sárgaba-
rack, paraj, szezámmag és 
élesztőkivonat sok olyan vita-
mint és egyéb fontos tápanyago-
kat tartalmaz, amelyhez a hús-
evők bőségesen hozzájutnak. A 
fehérje pótlásáról a lencse, tej 
és tejtermékek, szójabab, 
tofu és mogyoró fogyasztásával 
gondoskodhatunk.

SzójAtEj, SzójApudiNg 
éS tofu kéSzítéSE 
HázilAg
Az alábbi „recept-lánc” több 
alapanyag készítését teszi lehe-
tővé egy időben. Érdekesség, 
hogy Hanuka csodája és a tofu 
első elkészítése is ugyan abban az 
évben: i.e. 164-ben történt, ösz-
szekapcsolva a Makkabeusokat 
és a Szentélyt illetve Liu An kínai 
császárt.
Hozzávalók: 

600 g bio szójabab• 
2,5 dl lime vagy citromlé• 
Turmix, 23 db 30x30 cmes • 

natúr muszlin anyag, lábos, per-
forált dobozok
A szójababot átmossuk, majd 6 
óráig áztatjuk. A babokról ezután 
leöntjük a vizet, turmixba he-
lyezzük, hozzáadunk 4,2 dl vizet. 
Az elegyet egészen finomra tur-
mixszoljuk (maximum 10 perc), 
majd a muszlin anyag segítségé-
vel leszűrjük. A kapott folyadék a 
szójatej.

A szójatejet egy lábosban, ál-
landó keverés mellett, közepes 
hőmérsékleten főzni kezdjük tíz 
percig, majd alacsony hőmér-
sékleten forrásig folytatjuk a 
hevítést. A forró szójatejet félre-
tesszük, míg kézmeleg, vagyis 40 
C fokos lesz. Egy nagyobb (7-10 
literes) lábos aljára egyenletesen 
szétöntjük a citromlevet. fél mé-
ter magasból hirtelen ráöntjük 
a szójatejet a lábosba. Ezután 
nem keverjük és nem mozgatjuk 
a lábos tartalmát, amely a hoz-
záadott citromtól megkezdi a ki-
csapódást, a megalvadt szójatej 
pedig a szójapuding.

A tofu készítéséhez a lemosott 
muszlin anyagot az alján és az 
oldalán is perforált műanyag do-
bozba teszünk úgy, hogy a szélei 
kilógjanak. A dobozok lehetnek 
kiürült margarinos dobozok, 
vagy más hasonló méretű dobo-
zok, amelyeken 2 cm-enként lyu-
kakat vágunk. A szójapudingot 
erre a kendőre tesszük, a tetejét 
betakarjuk a lelógó darabokkal. 
A tetejére műanyag lapot kell 
tenni, ami egy kicsit kisebb, mint 
a doboz teteje. A lapra súlyokat 
helyezve kezdjük el a préselést. 
25 perc préseléssel lágy, vagyis 
selyem tofut, 35 perc prése-
léssel kemény tofut kapunk. A 
tofu a hűtőben, víz alatt tárolva, 
akár egy hétig is eláll, ha naponta 
cseréljük rajta a vizet. A tofu akár 
40%-ban is tartalmazhat fehérjét, 
kevéssé lemaradva az ugyancsak 
fehérjedús földimogyorótól.

A tofu salátákba, levesekbe is 
kiváló, vagy kisüthető kukorica-
lisztbe forgatva- kevés olajon.

MEditErráN lENcSESA-
látA-Egy MáSik párvE 
fEHérjEforráS NyárrA
Hozzávalók:

1 nagy piros húsú paprika és • 
1 nagy sárga paprika

25 dkg vörös lencse• 
1 finomra vágott lilahagyma• 
1 feldarabolt kígyóuborka• 

Öntethez: 
0,8 dl Oliva olaj • 
2 evőkanál citromlé • 
1 kiskanál római kömény• 
2 összenyomott fokhagyma• 

gerezd
só, bors• 

A paprikákat letisztítva, nagyobb 
darabokra vágva hólyagosra gril-
lezzük, majd megvárjuk, míg le-
hűl. Közben a lencsét forró víz-
ben tíz percig főzzük, vagy amíg 
éppen megpuhul. A paprikát 1 
cm-es darabokra vágjuk, hoz-
zákeverjük a lencsét, hagymát, 
uborkát. Az öntet hozzávalóit 
alaposan összekeverjük és a salá-
tára locsoljuk. Lefedve 4 órára a 
hűtőbe tesszük és szoba-hőmér-
sékleten tálaljuk salátalevelekre 
halmozva.

zAbpEHElySzElEt-
EgéSzSégES párvE fE-
HérjEboMbA cukor 
Nélkül
Hozzávalók:

4 evőkanál napraforgóolaj• 
2 érett banán• 
1 kávéskanál fahéj• 
50 g mogyoró• 
50 g zabpehely• 
50 g kókuszreszelék• 

 opcionális
0,5 kávéskanál vanília aroma• 

 opcionális
2 sárgabarack összetörve vagy • 

1 reszelt alma
A turmixgépbe egymás után sor-
rendben betesszük a hozzáva-
lókat, mindegyik után röviden 
turmixszolva (néhány másod-

percig). A pépet egy 20x20 cm-es 
teflon tepsibe öntjük és 25 perc 
alatt, 190 C fokos sütőben sütjük, 
majd rácson kihűtjük. Kockára 
szeletelve tálalható.

fAlAfEl-
izrAEl Egyik lEgkEd-
vEltEbb párvE étElE
Hozzávalók:

44 dkg csicseriborsó• 
1 finomra vágott • 

vöröshagyma
2 préselt fokhagymagerezd• 
2 evőkanál aprított • 

petrezselyem
1 evőkanál aprított friss • 

koriander
2 teáskanál őrölt római • 

kömény
0,5 teáskanál sütőpor• 
olaj a sütéshez• 

A csicseriborsót egy éjszakán át, 
de legalább 4 óráig, hideg vízben 
áztatjuk. Lecsepegtetve turmix-
gépben finomra vágjuk. Hozzá-
adjuk a hagymákat, fűszereket, 
1 evőkanál vizet, sütőport és újra 
röviden turmixszoljuk, majd 30 
percig pihentetjük. Ha a masz-
sza túl vizes, kevés sima lisztet 
teszünk hozzá. Púpozott evőka-
nálnyi mennyiségekkel golyókat 
készítünk és bő forró olajban 
3-4 perc alatt készre sütjük. Ál-
talában egyszerre 4-6 darabot 
érdemes sütni, hogy a golyók ké-
nyelmesen elférjenek az edény-
ben. Lecsöpögtetés után pitával, 
humusszal és apróra vágott para-
dicsomos salátával, fűszeres vagy 
joghurtos-zöldfűszeres öntettel 
kínálhatjuk.

Jó étvágyat és könnyű böjtöt!
Az írás a JMPoint a Zsidó Kö-

zösségért Közhasznú Alapítvány 
támogatásával jelent meg.

Még több recept:
 www.zsidokonyha.hu
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ózes ötödik könyvét kezd-
jük olvasni, melyet röviden 

csak Devárimnak hívunk, amit 
„szavaknak” fordíthatunk. Az 
első heti szakasz, s így az egész 
könyv az „éle hádevárim” kife-
jezéssel kezdődik, ami pontosan 
„ezek a szavak”-at jelent. Ebből 
elhagyjuk az ezek kifejezést, így 
marad a devárim, azaz szavak, 
mint a könyv címe. Szokták még 
a Tan másolatának, vagy a Tóra 
megismétlésének is nevezni. A 
könyvben olvashatunk a király 
kötelességéről, miszerint máso-
latot kell készítenie a Tóráról, és 
azt magánál kell tartania, ill. ol-
vasnia élete minden napján, hogy 
megtanulja félni az Örökkévalót. 
Ebben a szövegkörnyezetben sze-
repel a „Tan másolata” kifejezés 
(5Mózes17:18). A görögül beszélő 
zsidók ezt Deuteronomionként, 
azaz második törvényként for-
dították le, amit később a latin 
nyelvű Biblia Deuteronomium 
alakban vett át. 

A könyv tartalmát nézve akár 
azt a címet is kaphatná, hogy 

Mózes búcsúbeszédei és utolsó 
éneke. Mózes elvezette népét a 
Szentföld határához és beszé-
deket intézett a néphez. Sokat 
tanulhatunk abból, miről és ho-
gyan is beszél Mózes halála előtt 
nem sokkal hőn szeretett népé-
hez. Minden idők legnagyobb 
prófétájaként jórészt ismétel. 
Megismétli a negyvenévnyi ván-
dorlás során megélt eseménye-
ket, felhívja a figyelmet a láza-
dók büntetéseire és a hűségesek 
jutalmára. felelevenít jó néhány 
parancsolatot (némelyiket kicsit 
módosított formában), néhány 
újat is mond, majd átadja meg-
bízását Józsuának, és halála előtt 
még megáldja a népet.

Mózes, aki egy egész generáci-
ót nevelt fel, szívén viselte min-
den egyes zsidó sorsát. Tudta, 
hogy az alapvető üzeneteket nem 
elég egyszer átadni. újra és újra 
ismételni kell, megfelelő szavak-
kal, szeretettel, jó időzítéssel. 

Gyermekeink nevelésében is 
tartsuk szem előtt ezt az igaz-
ságot. Hajlamosak vagyunk azt 

hinni, hogy néhányszori elismét-
lés elég. Pedig nem! Különösen 
kisgyermekkorban, amikor sze-
retnénk egy általunk helyeselt 
magatartást megerősíteni, vagy 
elvárást tisztázni a gyermekben, 
készüljünk fel rá, hogy nap 
nap után, sőt hónapokon ke-
resztül ismételnünk kell az 
üzenetet.

Vegyünk egy egyszerű példát! 
Szeretnéd, ha 3 éves gyermeked 
biztosan megállna, megvárna 
és meg fogná a kezed minden 
esetben, amikor át kell kelnetek 
az úttesten. Életfontosságú do-
log ez egy forgalmas nagyváros-
ban. Tudnod kell, hogy mire ezt 
a bonyolult elvárást egyáltalán 
megérti, felfogja az esetleges kö-
vetkezményeket, addig még sok 
veszélyes helyzetet kell megolda-
nod. Mire valóban biztos lehetsz 
benne, hogy még a barátnőjével 
beszélgetve sem fog lelépni nél-
küled....hát, az bizony évekbe 
telhet! üzeneted legyen rövid és 
érthető. Kérd meg, hogy ismétel-
je meg az utasítást! Hangsúlyod 
legyen határozott, de kedves, 

mindig legyen kiérezhető belőle a 
szereteted. Ne veszítsd el a türel-
medet! A Gemara szerint akkor 
türelmes egy tanár, ha kész akár 
százszor is elismételni a mon-
dandóját. Hogy ne tűnjön nyag-
gatásnak, érdemes lehet néha 
változtatni a használt szavakon. 
Ez a gyermek korán és az üzenet 
jellegén múlik. A példában éppen 
a rövid, gyakran ismétlődő utasí-
tás hozhat eredményt. „Állj meg 
és várd meg anyát a sarkon!” Ám 
amikor a játékok elpakolására 
buzdítjuk a gyermeket, talán ér-
demes lehet több kreativitást és 
változatosságot vinni az üzenet-
be, elkerülve ezzel a nyaggatást. 
Az időzítés is fontos, minél köze-
lebb van az elvárt magatartáshoz 
az utasítás, annál valószínűbb 
a pontos végrehajtás. Igyekezd 
elkerülni a helytelen cselekedet 
előrevetítését vagy a címkézést, 
mert azzal csak a negatív esemé-
nyek esélyét növeled! Végül soha 
ne felejtsd el megdicsérni, ha si-
került elvárásaidnak megfelelően 
viselkednie!

   
Trendeli Alapítvány
„A zsidó bölcsőde”

www.trendeli.hu

Panyiné dr. Ábrahám Zita

A Tan ismétlése
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ok Miért nevetett Rabbi Akiva 

a Szentély romjait látva?
második jeruzsálemi Szen-
tély lerombolásának hírére 

Rabban Gámliel, Rabbi Elázár 
ben Azária, Rabbi Josua és Rabbi 
Akiva útra indultak és a távolban 
meghallották a római sereg hang-
ját. A rabbik sírtak, kivéve Rabbi 
Akivát, aki nevetett. 

– Hát Te miért nevetsz? - kér-
dezték. 

– És Ti miért sírtok? - kérde-
zett vissza Rabbi Akiva. 

– A bálványimádók nyugodtan 
élnek és a mi Istenünk háza pedig 
lángok martalékává lett. Hát ne 
sírjunk? – válaszolták a rabbik. 

– Pont ezért nevetek én! – vá-
laszolta Rabbi Akiva. 

Továbbmentek Jeruzsálem fe-
lé, elértek Cofim hegyéhez, ahon-
nan jól látható volt a Szentély 
hegye. Gyászukban – látván a 
romokat – megszaggatták ruhá-
jukat. Hirtelen egy rókát pillan-

tottak meg, amint éppen kijött 
a szentek szentjének helyéről. 
(azaz a Szentély legszentebb he-
lyéről) Elkezdtek sírni, Rabbi 
Akiva pedig újra nevetett. 

– Miért nevetsz? – kérdezték a 
rabbik.

– És ti miért sírtok?
– Hisz írva van a Tórában, hogy 

halálbüntetés jár annak az ide-
gennek, aki megközelíti a Szen-
tek Szentjét. Ne sírjunk, amikor 
egy róka ki-bejár a legszentebb 
helyen?

– Pont ezért nevetek én! - vála-
szolta Rabbi Akiva. Hiszen urijá 
próféta jóslata, ím beteljesedett: 
bűneink miatt a szentély lerom-
boltatott! Most már biztos va-
gyok abban, hogy Zechárjá prófé-
ta jóslata is be fog hát teljesedni: 
miszerint Jeruzsálem újra fel fog 
épülni!

– Megvigasztaltál bennünket, 

M

A Rabbi Akiva! – válaszolták a böl-
csek.

(Magyarázat: A legszomorúbb 
helyzetben is megtartották böl-
cseink a jövőbe vetett remé-
nyüket és hitüket. Ahogy Rabbi 
Akiva tette rabbi társaival, mi is 
öntsünk reményt és bizakodást 
másokba szomorú pillanataik-
ban!

Bár a Szentély napjainkban 
nem áll, a zsidó hit alapelve, 
hogy várjuk, és biztosak va-
gyunk abban, hogy újra 
fel fog épülni a Jeruzsálemi 
Szentély! )

Forrás: Babilóniai Talmud, 
Makot24

Panyiné dr. Ábrahám Zita
Trendeli Alapítvány
„A zsidó bölcsőde”

www.trendeli.hu
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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
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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.
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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

Miért a tfilin? 
Rabbi Arjeh Kaplan nyomán

Most először jelent meg Magyarországon a XX. század egyik 
kiemelkedő rabbija, Arje Kaplan imaszíjról írt műve „Miért a 
tfilin?” címmel.

Az imaszíj felvétele a zsidó vallás egyik legfontosabb és sar-
kalatos parancsolata: a zsidó férfiak a sábát és a tórai ünnepek 
kivételével az év minden egyes reggelén imaszíjjal a kezükön és 
a fejükön imádkoznak. A könyvben érdekes, közérthető stílus-
ban olvashatjuk az imaszíj viselésének a szabályait, és magának 
az imaszíjban található pergamentekercseknek a magyarázatait. 
A mű megvilágítja számunkra ennek a tórai parancsolatnak a 
mélyebb összefüggéseit, és tartalmazza az imaszíj felhelyezése-
kor mondandó áldásokat, így könnyen elsajátíthatjuk az imaszíj 
viselésének helyes módját.

A könyvecske figyelmet szentel ezen parancsolat mélyebb ösz-
szefüggéseinek is, így a filozófia és a kabbala szemszögéből is 
megismerkedünk az imaszíj jelentőségével. A könyv tartalmaz-
za mindazokat a Talmudi idézeteket, melyek a tfilin viselésének 
fontosságát és szépségét hangsúlyozzák, illetve a mindennapi 
életben leggyakrabban felmerült kérdéseket is számba veszi és 
ismerteti az azokra adandó halachákat.

A könyvet Kurucz Ákos fordította és szerkesztette.
Megrendelhető e-mailben a drkuruczakos@gmail.com címen.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Játssz velünk! – Zsidó kvíz

1. A „Szentély” héberül. 2. „Második tized”, amit Jeru-
zsálemben kell elfogyasztani. 3. Mózes ötödik könyvé-
nek másik neve. 4. Város, mely a Bár Kochba felkelés 
idején Tisá beÁvkor esett a rómaiak kezébe. 5. Melyik 
hetiszakaszban ismétlődik meg a Tízparancsolat? 6. 
Mi az, amit nem szokás enni Áv hónap újholdjától Tisá 
beávig? 7. A kóser halak egyik ismertető jele. 8. Mi az, 
amibe mártjuk a kenyeret a Tisá beáv előtti utolsó étke-
zéskor, a gyász jeleként? 9. Melyik az Áv hónapban lévő, 
aSzentély idején kiemelkedő jelentőségű ünnep? 10. Mi 
a kapocs a házasélet, a betérés és az edények között? 

Küldd be megfejtésedet szeptember 2-ig az 
info@lativ.hu email címre!

A helyes megfejtők között értékes nyereményt 
sorsolunk ki!

A megoldások szeptember 5-től 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: Vörös tehén
Az előző rejtvény nyertese: Tzipora Chana, 
Budapest
Gratulálunk a helyes megfejtőknek!

 

Sok szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt
a LATIV alapítvány

nyílt nappal egybekötött évnyitó rendezvényére.

Dátum: 2011. augusztus 31. szerda 17 órától
Helyszín: XIII. kerület, Visegrádi u. 3., „Pesti sul”

Program:
A szervezetről általánosságban, előadások
Kötetlen beszélgetés, játék és ismekedés

Mindehhez egész este harapnivaló

Részletes program augusztus 20-tól a weboldalunkon.
www.lativ.hu

MEGHÍVÓ

Évnyitó, nyílt nap

augusztus 31.

Izsák György (לע"נ יהושע בן הלל) emlékére.


