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a közelről megvizsgáljuk az 
emberi problémákat, meg-

látjuk, hogy azok gyökereiben 
gyakran a kétség rejtőzik. Ha 
az ember nem tudja pontosan, 
teljes biztonsággal, hogy mi az 
útja, ez képes minden energiáját, 
életerejét felemészteni. A dolog 
mélységében minden feszültség 
és idegesség a kétségből fakad. 
Elszigetelt megpróbáltatások-
ban és általában az életben a 
legmélyebb, legkomolyabb küz-
delmünket azért vívjuk, hogy 
felismerjük a helyes utat ― és ez 
lehetetlennek tűnik. 

Nagyon gyakran a probléma 
nem az, hogy erőt gyűjtsünk a 
balsorssal való szembenézésre ― 
az ember úgy érzi, akár a tűzön 
is keresztülmenne, ha tudná, 
merre menjen! Ha biztosak le-
hetnénk abban, hogy ez vagy az 
az ösvény abszolút értelemben 
helyes, hogy nem fog előre nem 
láthatóan cserbenhagyni min-
ket, meglenne a bátorságunk, 
hogy azon az úton elinduljunk.

 De nem ez a tapasztalatunk: 
választunk egy irányt, talán 
érezve, hogy az lesz a helyes, és 
utána kénytelenek vagyunk rá-
döbbeni, hogy tévesen mértük 
fel a körülményeket; csodálko-
zunk magunkon, hogyan voltunk 
képesek így látni a dolgokat ― a 
helyzet most pont az ellenkezője-
ként látszik. És természetesen a 
következő alkalommal még job-
ban össze vagyunk zavarodva ― 
a végén teljesen elveszítjük a ön-
bizalmunkat az irányérzékünk-
ben.  Az élet akadozó, bizony-
talan…: ma három lépés előre, 
holnap kettő vissza; és gyakran 
nem több mint körbe-körbejár-
kálás a saját utunk folyamatos 
keresztezése feletti döbbenet ál-
landó érzésével.  

 Elemezzük ezt a témát!
A misztikusok ezt a világot 

„alma d'szféka”- nak ― a kétség 
világának nevezik. Ez a világ ere-
dendően jó és rossz, igaz és hamis 
megtévesztő keveréke. Úgy is hív-
ják, hogy „alma d'skira” ― a ha-
misság világa; mindemellett en-
nek a hamisságnak a legmélyebb 
lényege az, hogy bele van keverve 
olyan elem is, ami igaz: e nélkül 
nem létezne; és ebben rejlik a 
megtévesztés. Valójában a hamis-
ság legveszélyesebb fajtája az, ami 
szinte csak igazságot tartalmaz ― 
ez a leginkább megtévesztő. 

 A világon semmi sem teljesen 
jó vagy rossz, minden választás-
nak ára van, és a legtöbb meg-
próbáltatásban a morális döntés 
mindkét oldalának olyan bonyo-
lultak a tényezői, hogy lebénu-
lunk tőle.

Mi az eredete ennek az aggály-
nak, ami a „kétség világa” mö-
gött áll? 

A válasz természetesen a Tó-
rában kell, hogy legyen. Abban, 
ahogy leírja, hogy hogyan jött 
létre az emberi állapot. Ádámnak 
szembe kellett néznie az első vá-
lasztással ― megtartani az isteni 
parancsot, és nem enni a „a jó és 
a rossz tudásának fájának” gyü-
mölcséből. A világ, amit tapasz-
talt tökéletes volt; de a fának volt 
egy különleges ereje is, ahogy a 
rosszat hozta a világra. 

 A szembeötlő kérdés a követ-
kező: Miért hívták a fát „a jó és a 
rossz tudásának a fájának”? Bi-
zonyára úgy kellett volna hívni, 
hogy „a rossz tudásának a fája”; 
ez a rossz forrása a Teremtésben, 
miért jó és rossz? De pontosan 
ez a lényeg. Ha a fa csak rosz-
szat tartalmazott volna, akkor 
azt a rosszat könnyű lett volna 
felismerni. Annyira undorító 
és förtelmes, hogy soha senki 
nem nyúlna hozzá! Ez lenne a 
legegyértelműbben elutasítandó 
dolog a világon ― soha nem je-
lentene vágyat, megpróbáltatást. 
De ez a rossz és jó kombinációja, 
keveredése, és pont ez a problé-
ma!

 „Tudás” mindig közeli, belső 
kapcsolatot jelent: A fa annyira 
kombinálja a jót a rosszal, hogy 
miután a gyümölcsét elfogyasz-
totta, az ember a két elem ku-
sza csomójává válik. Semmilyen 
helyzet sem teljesen tiszta most 
már. Soha nem tudjuk teljesen 
szétválasztani az alsó részünket, 
a szerzett érdekeinket a tiszta 
lényegi dimenziónktól. És ez a 
probléma. Ez minden szomorú-
ság gyökere.

 Amikor Ádám szembenézett a 
fával, ő tiszta volt és a világ is. A 
rossz csak, mint egy objektív, hi-
deg lehetőség létezett, ami rajta 
kívül létezett. De amikor meget-
te azt a gyümölcsöt, a rossz a ré-
szévé vált, és a világ jóságának 
a részévé is, és most az emberi 
elme nem tud teljesen megsza-
badulni a kétségeitől, soha sem 
tudja a világot nyitott könyvként 

olvasni, ahogy korábban. Nem 
csoda, hogy a misztikusok a jó és 
rossz tudás fáját, úgy hívják: „a 
kétség fája”.

 Mi történik, miután az ember 
eszik a fából? Elbújik a kertben. 
Elbújik Istentől, aki minden-
hol ott van! Hogyan képzelhette 
Ádám, hogy el tud bújni? − Úgy 
ismerte Istent, mint egyetlen em-
ber sem azóta, igazán tudta, hogy 
Isten mindent lát, mindent tud. 
Hogy gondolhatta, hogy megme-
nekülhet azzal, hogy elbújik? A 
válasz az, hogy ő már nem látja 
tisztán a valóságot ― egyrészről 
tudja, hogy Isten létezik és ezért 
bujkál! Másrészről viszont, vala-
hogy hihetetlen módon azt kép-
zeli, hogy el tud bújni! Micsoda 
nevetséges alakká vált, bujkál az 
elől, amiről pontosan tudja, hogy 
nem lehet előle elmenekülni, és 
mégis bolondot csinál magából. 

Nem ez az életünk meghatáro-
zása?

 És még sokkal megdöbben-
tőbb Isten reakciója. Megjele-
nik a kertben, és hívja Ádámot, 
„Hol vagy?” A világ teremtője, 
aki mindent lát, mindent tud, azt 
kérdezi: „Hol vagy?”. Mintha nem 
látná Ádámot! Amikor az ember 
megpróbál elbújni, a valóságot 
valami szétzilált változatává kö-
dösíti. Isten engedi az embert, 
hogy így lássa a világot; azzal a 
tulajdonsággal reagál, amivel 
kapta. El akarsz menekülni a te-
kintetem elől, függetlennek aka-
rod érezni magad? "Hol vagy?" 
Az ember hamisan úgy érezheti, 
hogy egyedül van ― ez a legna-
gyobb a fájdalmak közül. 

 A zsidó nép ősellensége Ámálék 
nemzete. Számértékük szerint 
„Ámálék” és a héber „kétség” 
szavak megegyeznek. Ámálék 
leszármazottja, aki megpróbál-
ta kiírtani a zsidó népet, Hámán 
volt (a purimi történetből): a Tal-

mud rámutat, hogy a neve szere-
pel az Éden kertben, Ádám bűne 
idejében; amikor Isten felteszi a 
második kérdést: „Ettél a fáról ― 
Hámin háéc” a „belőle” (hámin) 
szó, ugyanaz, mint Hámán. A va-
lóság és az érzékelés közötti rés, 
a kétség rése megnyílik a bűnnel. 
És ez az ellenségünk.

 Miután Ádám kiűzetett a 
kertből, nem mehet vissza. A be-
járatot pedig hadonászó karddal 
ellátott lények őrzik. A kardok 
szokatlanok ― villognak az élei, 
ahogy folyamatosan forognak. 
Vannak kommentátorok, akik 
így magyarázzák ennek a jelen-
tését: a forgó kard a kétség halá-
los fegyvere. Ma ilyennek látszik 
az ember valósága, holnap más-
milyennek. Mindig másképp. És 
az ember nem tudja megtalálni 
az utat vissza a kertbe, az út fo-
lyamatosan változik. Nemcsak, 
hogy nincs tisztában azzal, hogy 
hol van, de maga az út is bizony-
talan. 

 A keveredés a világunk része. 
A misztikusok mondják, hogy 
ahogy Ádám fogyasztott egy ke-
veréket, mi szintén arra vagyunk 
átkozva, hogy ugyanazt csinál-
juk a saját testünkkel ― az éte-
lünk hasznos és felesleges dolgok 
keveréke. Együtt finomak; de a 
szervezetünk a szükséges eleme-
ket kivonja, és magába szívja; a 
felesleges viszont kifejezetten 
bántó. A saját szervezetünkben! 
Amikor az emberek elérik a spi-
rituális tisztaságot ― amikor az 
Éden kertjének néhány eleme 
megvalósul ― ennek vége: a siva-
tagban a zsidó nép mannát evett 
és nem volt székelés. Tiszta léte-
ző csak tiszta étellel táplálható 
és nincsen salakanyag. Nincsen 
a valóságnak alantas oldala, és 
nincs szükség a szétválasztásra.

 A mi helyzetünk megköveteli, 
hogy egész életünkön keresztül 
kiválasszuk a jót a rosszból, ki-
szedjük a tisztát, a spirituálist, 
a jót és elutasítsuk a rosszat. Az 
életünk munkája, hogy ezért a 
tisztánlátásért küzdjünk! Min-
dent át kell kutatni, hogy megta-
láljuk benne a szentséget, majd 
azt ki kell belőle nyerni. 

 Egy lenyűgöző dolgot tanul-
hatunk a kétséggel kapcsolat-
ban, ha megnézzük a szó erede-
tét. A héber kifejezés a kétségre 
„száfék”, a biztos pedig úgy van, 
hogy „vádáj”. Hihetetlen, de ezek 
a gyakran használt szavak egy-
általán nem találhatók meg az 
egész biblikus irodalomban! A 
Tóra sehol sem említi a kétség és 

H
Kétség és bizonyosság
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Pinchás ∑ 

Mi a küldetésed?

Mátot ∑ Vagyon és szavahihetőség
„Építsetek magatoknak város-
okat a ti kicsinyeitek számára, és 
a ti juhaitoknak aklokat; de amit 
fogadtatok, azt megcselekedjé-
tek.” [4Mózes 32:24]

Reuven és Gád törzse – mi-
vel nagy nyájuk volt – azt kér-
te Mózestől, hogy a Jordán folyó 
keleti partján telepedhessenek le. 
Mózes kritizálta és kérdőre von-
ta őket, hogy vajon „el akarják-e 
kerülni a sorozást”, és meghagy-
ni a többi törzs számára a folyó 
nyugati partján fekvő Izrael föld-
jének elfoglalását, ahogyan az 
Örökkévaló megparancsolta azt. 
Ők bizonygatták, hogy csupán 
„barmainknak juhaklokat épí-
tünk itt, és a mi kicsinyeinknek 
városokat;” [4Mózes 32:16], és az-
tán fognak élre állni, és nem tér-
nek haza addig, amíg a többi törzs 
meg nem kapta az örökségét.

Mózes úgy válaszol, hogy lé-

biztosság szavak héber formáit. 
Mindkét szó rabbinikus eredetű.

(Az az igazság, hogy annyira 
össze vagyunk zavarodva, hogy 
csak akkor mondjuk, hogy biz-
tosak vagyunk valamibe, ami-
kor nem vagyunk azok. „Biztos 
vagyok benne, hogy láttam őt 
tegnap” ez valójában azt jelenti, 
egyáltalán nem vagyok biztos 
benne! Ha valaki biztos benne, 
egyszerűen így mondja: „Láttam 
őt tegnap”.)

Isten teremtésének az eredeti 
világa tiszta és nyitott. Mi homá-
lyosítjuk el, és mi zavarjuk össze. 
A „kétség” kifejezés emberi ere-
detű; azért van, mert kárt oko-
zunk a saját észlelésünknek.

A kétséget tényleg mi alkot-
tuk meg. És küzdenünk kell a 
bizonyosság eléréséért.  Ahogy 
fejlesztjük a spirituális tudatos-
ságunkat, ezt el tudjuk érni. Ros 
Hásáná és Jom Kipur ünnepén, 
amikor teljes bizonyosságra tö-
rekszünk, azt mondjuk, „Isten 
neve »bizonyosság«, ugyanígy 
legyen a tisztelete is”; a név, amit 
Istenre ragasztunk hogy tisztáb-
ban lássuk őt, „vádáj”, bizonyos-
ság. Ez a szó is emberi eredetű; a 
dolgunk, hogy kikristályosítsuk 
az észlelésünket, hogy az igazság 
tisztán ragyoghasson.

Szóval a megpróbáltatásaink 
megtévesztőek. Ez a lényegük. 
A feladatunk az, hogy kifejlesz-
szük a szívósságot, hogy a va-
lóság mellett kitartsunk, akkor 
is, amikor szeretnénk másképp 
látni. A dolgunk, hogy áttörjünk 
a tisztánlátás felé ― ez a transz-
cendencia! És ez az értelme an-
nak, hogy „Nincs még egy olyan 
boldogság, mint a kétségek felol-
dása”. A legnagyobb boldogság 
egyszerűen, ha az ember tudja 
az útjának irányát. Még akkor is, 
ha az ember még nem kezdett el 
azon az úton menni; egyszerűen, 
ha az ember tudja, hogy melyik 
úton kell mennie az életében, 
már az hatalmas eufória. Ez az 
irány a Tóra, és az út az ember 
saját része a Tórában.

Szerző: Rabbi Akiva Tatz
Fordítás: Sárosi Gábor
Forrás: innernet.org.il

 

z e hetiszakasz egy olyan 
egészen különös esetet ír le, 

ami úgy tűnik, mintha ellent-
mondana a zsidó eszmények-
nek. Eddig a Tóra a felebaráti 
szeretetet, becsületességet stb. 
dicsőítette és arra tanított, hogy 
a vitákra, konfliktusokra békés 
megoldást találjunk. Azonban 
itt egy olyan történetet olvasunk, 
amiben Pinchászt, aki az izraeli-
ta hierarchiában nem áll magas 
szinten és látszólag önkényesen, 
saját kezébe veszi a törvényke-
zést, megöli a vezetők egyikét. 
Isten ahelyett, hogy rendreutasí-
taná, magasabb szellemi szintre 
emeli. Sőt, még a „békesség áldá-
sát” is megkapja. Mégis mi békés 
van abban, amit tett?

A „slayee” egy igazán rossz 
dolgot tett és dicsekedett is vele. 
Vajon igazolná ez Pinchas tettét? 
Ez látszólag sérti azt az alapvető 
tórai törvényt, hogy ahhoz, hogy 
valakit kivégezzenek, szükség 
van bírósági tárgyalásra, szem-
tanúkra stb., és végül a büntetés 
a bíróság felügyelete alatt szab-
ható ki. Sehol nem tapasztaljuk, 
hogy polgárőrség vagy ehhez ha-
sonló önkényes igazságszolgálta-
tás elképzelhető lett volna.

A sorsunk
Pinchász története azt segít meg-
érteni, hogy mit tanít a zsidóság 
a sorsról. Minden embert Isten 
formál meg, ő alakítja ki a tulaj-
donságait, hogy miben lesz te-
hetséges és a környezetet, amibe 
születik. Bár „ez egy szabad or-
szág”, egyszer igazán eltöpreng-
hetne magában az ember azon, 
hogy az Örökkévalónak mégis 
mi volt vele a terve, mikor meg-
teremtette. Milyen elfoglaltságo-
kat kedvel? Miben tehetséges?

Sok ember úgy érzi, hogy az 
Örökkévaló azt várja tőle, hogy 
megfeleljen egy szereppel vagy 
egy szakmával kapcsolatos el-
várásnak. Semmi nem véletlen.  
Ahogy a Talmud írja: „egy olyan 
helyen, ahol nincsenek emberek, 
törekedj arra, hogy te legyél az 
ember” (Pirké Avot 2:6). Ez azt 
jelenti, hogy ha valamit meg kell 
tenni, de senki sem más nem 
vállalja, hogy megteszi, nekünk 
kell megtennünk, még ha nincs 
is kedvünk hozzá.

Ez természetesen nem azt je-
lenti, hogy mindig várnunk kell 
és másokra hagyni azt, amit meg 
kell tenni, és csak akkor ugrunk 
be, ha senki más nem vállalja. 
Valószínű, hogy bölcseink ezt 

úgy értik, hogy ha egy hasonló 
helyzetbe kerülünk, az semmi 
esetre sem véletlen. Csak vállalni 
kell azt a sajátos szerepet, ami-
hez megvannak az eszközeink, 
amire képessé tettek minket.  

Pinchász számára ez volt a 
megfelelő hely és idő, és azt tette, 
ami abban a pillanatban szüksé-
ges volt. 

A lövészárokbAn
Az élet tele van kihívásokkal, 
de van sok „árok” is, ahová be-
fészkelhetjük magunkat olykor. 
Néha minden tökéletesen megy. 
Néha ez csak a vihar előtti szél-
csend vagy az az idő, amikor egy 
újabb csatára készülünk. Néha 
ez egyszerűen csak az Örökkéva-
ló ajándéka. 

Spirituális értelemben az élet 
olyan, mint egy harcmező. A 
katonákat nem lehet halálra fá-
rasztani, szükségük van ételre 
és pihenésre, hogy legyen erejük. 
Ugyanígy nekünk is szükségük 
van ezekre, és olyan időszakok-
ra is, amikor egy ideig nem azon 
erőlködünk, hogy a lehető legjob-
bat csikarjuk ki magunkból. Ezt 
fejezi ki a következő sor is, amit 
gyakran idéznek kabbalisztikus 
forrásokban: „A szent élő an-
gyalok szaladtak és visszatértek” 
(Ezékiel 1:14). Mindannyiunk 
életében vannak időszakok, ami-
kor minden rosszabbul sikerül, és 
olyan is, amikor minden jobban. 
Ez egészséges és természetes.

nye gé ben azt mondja, hogy azt 
kell tenniük, amit megfogadtak. 
Gyorsan városokat kell építeni-
ük és legelőket kialakítaniuk, 
és aztán élre állni. Ha így tesz-
nek, akkor „ártatlanok lesztek az 
Örökkévaló előtt és Izrael előtt, és 
az a föld birtokotokká lesz nektek 
az Örökkévaló előtt.” [32:22]

Figyelembe véve azt, hogy 
Mózes egyszerűen azt mondta 
nekik, hogy cselekedjenek úgy, 
ahogyan megígérték, a két törzs 
válasza meglepő. „És szóltak Gád 
fiai és Reuven fiai Mózesnek, 
mondván: „A te szolgáid úgy cse-
lekszenek, amint az én uram pa-
rancsolja.” [32:25] Azt teszik, 
amit Mózes parancsolt, vagy 
amit ők megfogadtak?

A Kszáv Szofer a Midrást idéz-
ve nagyon fontos különbséget ta-
lál. A két törzs azt mondta: „bar-
mainknak juhaklokat építünk 

itt, és a mi kicsinyeinknek város-
okat;” Mózes ugyanakkor meg-
fordította a sorrendet, és azt 
mondta nekik: „Építsetek maga-
toknak városokat a ti kicsinyei-
tek számára, és a ti juhaitoknak 
aklokat;” Gád és Reuven törzse 
először a barmaik miatt aggód-
tak és utána a gyermekeik miatt. 
Mózes azt mondta nekik: ne a je-
lentéktelen legyen a fontos. Az el-
sődleges dolgok legyenek az elsők 
– építsetek városokat a gyerme-
keiteknek, és aztán, csak ez után 
tegyetek azért, hogy a barmaitok 
megfelelően védve legyenek.

Amikor valaki pénzre vágyik 
és hajszolja azt, akkor nem bíz-
hatunk benne és a vállalásaiban. 
A Kszáv Szofer azt mondja, hogy 
a pénz utáni vágya azt eredmé-
nyezi, hogy vissza fog lépni a vál-
lalásaitól, amennyiben azok az 
útjában állnak. Reuven és Gád 

A
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Máászé ∑ 

Az ő saját útja

H
etiszakasz

s Áron, a kohén felment a 
Hóreb hegyére, az Örökkévaló 

(„ál pi”, ami szó szerint az Örök-
kévaló szája) szerint, és meghalt 
ott, Izrael népének Egyiptomból 
való kivonulásának negyvene-
dik évében, az ötödik hónap első 
napján. (4Mózes 33,39)

Az Örökkévaló („ál pi” szája) 
szerint: úgy tanuljuk, hogy egy 
csók által halt meg (Rasi).

Mi az a halál csókja, ami elvitte 
Áront erről a világról? Miért em-
líti az összes helyek közül éppen 
itt, hogy Áron kohén volt? Hiszen 
ezt mi már tudjuk. Miért figyel-
meztetnek arra, hogy a halála a 
40. évben történt?

A Talmud (Bráchot 8A) a ha-
lálnak 930 különböző típusú for-
májáról számol be. A legrosszabb 
egy ászkárá nevű, ami egyfajta 
fulladást jelent, a legkönnyebb 
pedig a halál „csókja”. A legdur-
vább halált azzal hasonlítja össze, 
mintha gyapjút próbálnánk tövi-
sek közül kibogozni, a legköny-
nyebb pedig olyan, mint amikor 
egy hajszálat vesznek ki a tejből. 
De hát miért hasonlítanánk a tes-
tet tejhez és a lélek, ami tejfehér 
és tiszta, miért hasonlítható ösz-
sze a testtel? A haj pedig a nega-
tív hajlamokra emlékeztet, a kö-
zönséges materializmus minden 
megjelenési formájára? A válasz 
ezekre az, hogy a haj a test és a tej 
a lélek. Egy igaz ember számára 
a halál olyan konfliktusmentes, 
mint egy hajszálat a tejből ki-
venni. Amikor a Mindenható le-
nyűgöző jelenléte közeleg, majd 
visszavonul, az igaz ember szinte 
meghasad, és a lelkét szeretetben 
magával vonja. A csók lehámozza 
a testi réteget, mint egy unifor-
mist, a szellemi egyén pedig ott 
találja magát, ahová mindig is 
vágyott, Isten jelenlétében.

A történet másik oldalán vi-
szont ott a kellemetlen valóság, 
hogy „szakítani bizony nehéz 
dolog”. A lélek, amit túlságosan 
meghatároz a test, közben szen-
ved, hogy elkerülje az elkerülhe-
tetlent. Egyszer például láttam a 
47. utcában, amint egy csomag-
kihordó autó tulajdonosa, épp 
akkor ment vissza a kocsijához, 
amikor autóját éppen szállították 
el. A szegény fickó erre kiabálva 
vetette rá magát a kocsija mo-
torháztetőjére, és addig nem en-
gedte el, amíg erőszakkal el nem 
távolították. 

Micha próféta a következő 
mély és híres kijelentést tette: „Ki 
lett jelentve neked ember, mi a jó 
és mit kíván az Örökkévaló tőled: 

csak azt, hogy igazságot cseleked-
jél, szeresd a kegyességet, és hogy 
szemérmesen járj a te Istened-
del”! A Talmud konkrét példá-
kat mondva mindegyikre (Szuká 
49B), úgy magyarázza a „sze-
mérmesen járj a te Isteneddel”-t, 
hogy ez, a halottak utolsó útjukra 
való kísérésének a micvájára és a 
menyasszony chupa alá kísérésé-
nek a micvájára vonatkozik! Az 

Álter miszlobodka, Reb Nosson 
Cvi Finkel azt kérdezte, hogy 
„hogyan lehet szemérmességben 
járásról beszélni akkor, amikor 
az utcán pénzt kéregetünk arra, 
hogy egy menyasszonyt kiháza-
sítsunk vagy eltemessünk egy 
halottat? Lehet-e ennél nagyobb 
a nyilvánosság? A lényeg te-
hát az, hogy az egyénnek rá kell 
jönnie arra, hogy hogyan járhat 
szemérmességben, fenntartva 
a magánélet bizalmas jellegét a 
legnagyobb nyilvánosság köze-
pette is”.

Széfer Máorosz HaGedolim 
arról tanúskodik, hogy az Álter 
valódi nagysága mennyire el 
volt rejtve a többiek szeme elől. 
„Majdnem semmit sem tudtunk 
róla. Csak a Tóratanításban való 
munkáján keresztül ismerjük őt, 
mert ezt nem lehetett elrejteni.  
Sosem szólították őt egy titulus-
sal, sosem fogadott el semmilyen 
méltatást a tetteiért. Még abban 
a jesivában sem volt semmilyen 
pozíciója vagy címe, amit ő maga 
alapított, fejlesztett, és támoga-
tott ötven éven keresztül, ahol ta-
nulók ezrei nevelődtek ki a keze 

alatt, mindenki csak Álternek 
szólította. Abból a sokezres le-
velezésből és dokumentációból, 
amit a jesivához köthető, az ő 
aláírása sehol nem található meg. 
Ha egy történész arra az elhatá-
rozásra jutna, hogy a szlabodkai 
jesiva történetét felkutassa, még 
az archívumokban sem találna 
semmilyen utalást arra, hogy egy 
ilyen nevű személy élt és dolgo-

zott ott.” 
Egy helyi tanítvány egyszer 

azt mondta nekem, hogy a nagy 
emberek abban különböznek az 
átlagos emberektől, hogy ők na-
gyobbak a személyes életükben, 
mint a nyilvánosság előttiben. 
Mindenki más ennek az ellenté-
te. 

Ezért Áron számára, aki negy-
ven éven át volt Főpap – a leg-
inkább nyilvánosság előtt élő 
személy –, nincs nagyobb dicsé-
ret, mint az, hogy a végén köny-
nyedén távozott, elengedve azt a 
hatalmas presztízst, ami a kivált-
ságként jutott számára ebben a 
világban, és folytatta személyes 
útját az örökkévalóságban.

Szerző: Rabbi Label Lam
Fordítás: Deczki Letícia

Forrás: Torah.org

Néha azt kívánjuk, bárcsak 
egy bizonyos probléma hirtelen 
megszűnne, akkor képes len-
nék igazán a spirituális fejlődé-
semért tenni. Ez hiba. Ha egy 
kihívással kerülünk szembe, az 
csak az épülésünkre szolgál. Já-
kob életének egy részét a gonosz 
Lábán keserítette meg, azután 
találkozott Ézsauval, aki meg 
akarta ölni, csak miután ezeket 
a nehézségeket mind a háta mö-
gött tudhatta, áldozhatta végre 
magát nyugalomban a spiritua-
litásnak, a személyiségfejlődés-
nek és a Tóratanulásnak. Ekkor 
vitték el Józsefet, a kedvenc fiát 
idegen földre. Jákob összezava-
rodott, ő nyugalmat akart, ehe-
lyett minden összezavarodott.

Az Apák tudják 
A legjobbAn
Nem tudhatjuk mindig, hogy 
mi a legjobb nekünk. Nekünk 
csak mennünk kell a szekérrel és 
hagyni, hogy Isten eldöntse, mi 
kell a spirituális fejlődésünkhöz. 
Persze megpróbálhatunk mi ma-
gunk tenni érte, például azzal, 
hogy egy új helyzetben próbáljuk 
ki magunkat, de akkor is mindig 
szívből akarnunk kell alkalmaz-
kodni az idegen környezethez. 
Talán az lesz az a kihívás, ami 
nekünk jobban megfelel. 

Szerző: Rabbi Max Weiman
Fordítás: Bálint Lea

Forrás: Aish.com 

gyermekeiben csak akkor lehet 
bízni, ha képesek megfordítani a 
sorrendet, először a családjaikról 
gondoskodnak és utána a barma-
ikról. Ezért zárja így Mózes: „de 
amit fogadtatok, azt megcseleked-
jétek.” Ha először a családotokkal 
törődtök és aztán a nyájatokkal, 
akkor meg lehet bízni a nemzet 
felé tett vállalásaitokban is.

Természetes, hogy az ember ra-
gaszkodik a vagyonához, és még 
többet akar. Csak a végén emlé-
keztetnek minket arra, hogy ke-
vés ember halt meg úgy, hogy azt 
kívánta, bárcsak több időt töltött 
volna az irodájában.

Vannak elsődlegesebb dolgok! 
Tudnunk kell különbséget tenni 
fontos és fontosabb között, ha erre 
képesek vagyunk, akkor az embe-
rek tudni fogják, hogy a feléjük 
tett vállalásainkban is bízhatnak.

Szerző: Rabbi Yaakov Menken 
Fordítás: Domán Sándor

Forrás: torah.org

É
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Midrás (Kohelet Rábá 7.23) 
elmeséli, hogy Salamon ki-

rály különleges erőfeszítéseket 
tett azért, hogy megértse a párá 
ádumá (vörös tehén) micvájának 
okát. A végén arra a következte-
tésre jutott, hogy ez a tárgy még 
mindig messze van attól, hogy 
megértse. A párá ádumá a chok 
klasszikus példája maradt, azaz 
olyan isteni törvény, amelynek a 
célja teljességgel érthetetlen szá-
munkra.

A Talmud (Szanhedrin 21b) 
úgy magyarázza, hogy a micvák 
okai azért nincsenek felfedve, 
mert valamennyi olyan esetben, 
amikor meg voltak adva az okok, 
még Salamon király, a legböl-
csebb ember is tévedett. A Tóra 
megtiltja a király számára, hogy 
túl sok feleséget vegyen magá-
nak, hogy nehogy elfordítsák a 
szívét az Istentől (5Mózes 17:17). 
Salamon úgy határozott, hogy ez 
a tilalom őrá nem vonatkozik, 
és ezért büntetlenül figyelmen 
kívül hagyhatja. Ekkor – áll a 
Midrásban – a jud betű a járbe 
szóból (ahonnan ezt a tilalmat 
kitanuljuk) leborult az Isten előtt 
és azt mondta: „Salamon eltöröl 
engem! Ma engem, holnap egy 
másik betűt, amíg az egész Tóra 
ki nem lesz törölve.”

A Mindenható így válaszolt: 
„Ezer olyan, mint Salamon, lesz 
eltörölve, de belőled egy darab 
sem.” A végén maga Salamon 
elismerte: „Amiről azt hittem a 
Tórából, hogy értem, az puszta 
bolondság volt, mert ki képes 
kifürkészni vagy megkérdőjelez-
ni a Király bölcsességét?” (Smot 
Rábá 6:1)

Ezt a Midrást különösen nehéz 
megérteni. Úgy tűnik, mintha azt 
akarná sugallni, hogy Salamon 
hibája abban keresendő, hogy 
félreértette a Tórát. Viszont úgy 
áll, hogy a hiba az volt, hogy túl-
ságosan megbízott a saját erejé-
ben.

Ízlések és okok
A Misnában (Brachot 33b) úgy 
áll, hogy ha valaki azt mondja 
„Ahogy a kegyességed, Istenem, 
van a madáron és a fészkén, 
úgy légy kegyes hozzánk”, el kell 
hallgattatni őt. A Talmud meg-
magyarázza, hogy az anyamadár 

elküldése, mielőtt kiszedik a tojá-
sokat kizárólag isteni törvény, és 
nem azon alapszik, hogy kegye-
sek legyünk az anyamadárhoz, 
ahogy a tiltott ima sugallná. Még-
is, maguk a bölcseink mondják 
(Dvárim Rábá 6:1): „… Szintén 
így, Isten kegyelme a madarakra 
is kiterjed, ahogy áll, „Amikor fel-
fedezed a madár fészkét… küldd 
el az anyát…!”

Hogy feloldjuk ezt az ellent-
mondást, különbséget kell ten-
nünk az íz és az ok között. Ha 

megkérdezik tőlünk, hogy miért 
eszünk, azt válaszoljuk, hogy 
azért, hogy éljünk. Ha ez után 
azt kérdezik tőlünk, hogy miért 
eszünk kenyeret, és nem követ, 
akkor megemlíthetjük a kenyér-
ben megtalálható tápanyagokat, 
amik a kőből hiányoznak. De ha 
azt kérdik tőlünk, hogy miért van 
az embereknek szükségük ezekre 
a tápanyagokra, vagy, hogy miért 
tudjuk a kenyérből kinyerni azo-
kat, míg a kövekből nem, csak azt 
tudjuk mondani, hogy az Isten 
így teremtette a világot és a vá-
lasz csakis Őnála található.

Noha azért eszünk, hogy élet-
ben maradjunk, Isten mégis úgy 
teremtette meg a világot, hogy 
az ételünknek kellemes íze és 
aromája van. Ezt az ízt azonban 
soha nem szabad összetéveszteni 
az evés okával. Ha tönkremen-
nének az ízlelőbimbóink, és nem 
éreznénk az ételek ízét, akkor is 
kellene ennünk. És ha az ízlelő-

bimbóink irányítanák, hogy mit 
együnk, akkor hamarosam meg-
halnánk alultápláltságban.   

A micvák a lélek spirituális 
táplálékai. Azt, hogy miért vagy 
hogyan táplálja a lelkünket egy 
bizonyos micva, nem tudhat-
juk jobban, mint azt, hogy miért 
teremtett az Isten olyan testet, 
amelynek bizonyos tápanyagra 
van szüksége. De Isten a micvákat 
kellemesnek szánta, ezért ízeket 
is kevert hozzá, – gondolatokat 
és tanulságokat – amiket megért-

hetünk. Viszont soha nem szabad 
a micvákat összetéveszteni az 
alattuk megbúvó okokkal. Ezért 
a micvákat magyarázó hatalmas 
mennyiségű irodalom mindig 
úgy utal a magyarázatokra, mint 
táámé micvot „a micvák íze”.

Ezért magyarázza Meiri a 
„Chok ez Izráelnek, mispát Jákob 
Istenének” verset úgy, hogy ne-
künk végső soron minden micva 
chok, felfoghatatlan rendelet, de 
Istennek mispátimok, amik egy 
csak Ő általa ismert átfogó terven 
alapulnak. 

FelülÍrjA Az emberi 
számÍtást
Ha valaki kéri a Teremtőt, aki 
kegyelmez a madaraknak, hogy 
hasonlóképpen kegyelmezzen 
nekünk is, akkor ezzel azt mu-
tatja, hogy úgy gondolja, ő érti a 
micva okát az Isten szemszögé-
ből. Ez tévedés. Soha nem tud-
hatjuk, hogy Isten miért rendelt 
el egy bizonyos micvát. Kitanulni 

viszont a micvából egy példát a 
kegyelemre, amivel javíthatunk 
a micvánk elvégzésének a minő-
ségén, ez teljesen elfogadott. Ez a 
bölcseink mondanivalója a fenti 
Midrásban.

Az ok és az íz közti distinkció-
val most már világossá válik Sa-
lamon hibája. A túl sok feleség 
tilalmának magyarázatai csak 
táámé háTorá, mert az ezeken 
alapuló micva teljesen elfogad-
hatatlan. Így Salamon hibája 
nem csak a saját önkontrollját 
illető túlzott magabiztosságában 
rejlett, hanem félreértette a Tórát 
azzal, hogy összekeverte az „ízet” 
az „okkal”. Ezért volt az, hogy a 
jud fordult az Istenhez panasz-
szal, mert a jud azt a parancsot 
leképezi, amelyik minden emberi 

gondolkodást felülmúl, lévén az 
isteni elméből ered.

Lényegében minden micva 
chukim, kifürkészhetetlen is-
teni rendelet. Néhány esetben 
még a táám is érthetetlen, ezek 
chukimként vannak számon 
tartva, másoknál a táámot köny-
nyebben megérthetjük, ezek a 
mispátim. 

A párá ádumát chukát 
háTorának nevezik, a Tóra 
törvényének, és nem chukát 
hápárának, a vörös tehén törvé-
nyének, mert ez mutatja a legtisz-
tább módon, hogy a teljes Tóra 
isteni értelmen alapszik, ami a 
mi felfogóképességünk felett áll. 
Csak akkor fogjuk ezeket töké-
letesen kivitelezni, ha a micvák 
végrehajtását arra alapozzuk, 
hogy alávetjük magunkat a Te-
remtő parancsának.

Szerző: Zev Leff  Rabbi
Fordítás: Domán Chana 

Forrás: Aish.com 

Chukát ∑ Okok és ízlések
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„Aki az alábbi három tulajdon-
sággal rendelkezik, az Ábrahám 
ősapánk tanítványának mond-
hatja magát. Akinek viszont há-
rom más tulajdonsága van, az a 
gonosz Bileám tanítványa. A jó-
indulat, az alázatosság és a sze-
rény lélek: ezek teszik az embert 
Ábrahám tanítványává, míg a 
rosszhiszeműség, a fennhéjázó 
szellem és a kevély lélek: ezek 
Bileám tanítványainak ismer-
tetőjelei.” (Talmud, Pirké Avot 
5:22)

Ebben a hetiszakaszban a zsi-
dó nép Moáv területén halad át. 
A moáviták királya, Bálák há-
borúskodni akar a zsidókkal, de 
rájön, hogy nincs értelme fizikai-
lag megtámadni őket. A zsidóság 
fennmaradását spirituális törvé-
nyek irányítják, így csak szellemi 
erővel lehet legyőzni őket. Ezért 
Bálák felbéreli a nem zsidó világ 
legnagyobb spirituális mesterét, 
Bileámot, hogy metafizikai hábo-
rút indítson a zsidó nép ellen.

Ki is Bileám? Mi különbözteti 
meg őt egy olyan embertől, mint 
Ábrahám, aki az erőit az emberi-
ség javának szolgálatába állította? 
A Talmud három fő jellemzőt em-
lít. Nézzük ezeket meg egyenként!

Jóindulat - rosszhiszeműség
A jóindulatú ember komolyan örül 
mások sikereinek, míg a rosszhi-
szemű irigyli mások sikerét.

Mózes első könyvében Ábrahám 
gondoskodik három nomád ide-
genről, részeként annak az állandó 
törekvésének, hogy másokat közel 
hozzon az Örökkévalóhoz. Ezzel 
szemben Bileám egy „verőember”, 
akit felbérelnek, hogy a zsidók 
ellen uszítson. Bileám könnyen 
győzhetett volna, ha megáldja 
Moávot, ehelyett alattomosan a 
zsidók megátkozását választja.

Azt, hogy ki jóindulatú és ki 
nem, könnyen észre lehet venni 
a mások sikerére adott reakciók-
ból. Például, ha valaki egy szép új 
autóval érkezik egy társaságba, 
akkor vannak, akik körbetáncol-
ják és „mázál tov”-ot kiáltanak 
kórusban, de előfordul, hogy 
akad gúnyolódó és kurta meg-
jegyzés is: „elég szép”.

A gyakorlatban óvatosnak kell 
lennünk, mikor saját sikereink-
ről beszélünk (gazdagság, gye-
rek vagy bármilyen szerencse). 
A szomorú igazság az, hogy sok 
az irigy ember és hogy jobban 
érezzék magukat, titokban azt kí-
vánják, hogy mások elveszítsék, 
amijük van. Ez nem jelenti azt, 
hogy legyünk paranoiásak vagy 

zárkózzunk be, de jó, ha kicsit 
szerények, diszkrétek vagyunk; 
és meg kell válogatni, hogy kivel 
osztjuk meg személyes ügyein-
ket. A velünk történt jó dolgok 
kiválthatják mások irigységét.

alázatosság - fennhéjázás
Ez a következő tulajdonság, 

mely megkülönbözteti Ábrahá-
mot Bileámtól. Az alázatosság 
azt jelenti, hogy tudjuk, hol a he-
lyünk másokkal szemben, külö-
nösen az Örökkévalóval szemben. 
Ábrahám megtestesíti a szerény-

séget, mert az ő életcélja az volt, 
hogy tanítsa, minden hatalom az 
Örökkévalótól származik.

Eközben Bileám megátkozta 
a zsidókat az Örökkévaló egyér-
telmű tiltása ellenére (4Mózes 
22:12). Ő az Örökkévalót egy is-
tenségnek tekintette, akit ki kell 
engesztelni vagy el kell kerülni.

Ez ránk is vonatkozik. Amikor 
egy micvát cselekszünk – adomá-
nyozunk, pészachra takarítunk 
vagy zsinagógába megyünk – , azt 
kötelességnek tekintjük-e, amitől 
meg szeretnénk szabadulni, vagy 
egy lehetőségnek, amit meg kell 
ragadni.

Megelégedettség - mohóság
Mikor Ábrahám Izrael földjére 
utazott – egy metafora a spiritu-
ális utazásra – hajlandó volt le-
mondani a luxusról az elveiért és 
értékrendjéért. Inkább került egy 

tűzfészekbe, mint hogy lemondjon 
a morális feddhetetlenségéről.

Bileámot viszont kizárólag a 
meggazdagodás, a birtoklás ve-
zérelte. Igazából a midrás neki 
tulajdonítja a kaszinók és bordély-
házak koncepcióját. Ő egy szabad 
ügynök volt, egy haszonleső, egy 
bérenc minden lelkiismeret-fur-
dalás nélkül. A neve is – Bileam  – 
a Bi-lo Am szavakból áll össze, ami 
hontalant jelent. A lojalitása attól 
függött, hogy ki ad több pénzt.

A gyakorlatban sokszor nehéz 

felismerni az ember igazi szándé-
kait. Célja-e az emberiség szolgá-
lata vagy önös érdekeit szolgálja 
és romboló. Hogyan lehet kü-
lönbséget tenni?

A választ a legeredetibb forrá-
sunkban, a Pirké Avotban talál-
juk meg, mely különbséget tesz 
Ábrahám és Bileám tanítványai 
között. Miért említik a tanítvá-
nyokat? Miért nem Ábrahámot 
és Bileámot hasonlítja össze?

A válasz az, hogy az embert leg-
jobban a tanítványok teljesítmé-
nye jellemzi. Ezért mondja zsidó-
ság, hogy mikor egy rabbit válasz-
tunk, sokkal fontosabb a jelleme, 
mint a tudománya. Maimonidesz 
a Misne Toraban ezt úgy juttatja 
kifejezésre, hogy a viselkedésre 
vonatkozó törvényeket (Hilchot 
Déot) a tóratanulás elébe helyezi. 
Lehetsz okos, tehetséges és mégis 
végezheted úgy, mint Bileám, ha 

nem dolgozol a jó tulajdonságaid 
kifejlesztésén.

A szamár felnyergelése
Van még egy különbség Ábra-
hám és Bileám között. A Talmud 
elmondja, hogy mindketten ko-
rán keltek és felnyergelték a sza-
marukat. (Ábrahám az 1Mózes 
22:3-ban és Bileám a 4Mózes 
22:21-ben). Héberül a „felnyer-
gelte” (yachvos) szó közel áll a 
„meghódítani” szóhoz. A szamár 
(chamor) szó párja a fizikai álla-
potot kifejező szó (chomer).

A magyarázat a következő: 
Mikor Ábrahám felnyergelte a 
szamarát, akkor legyőzte a fizikai 
ösztöneit az Örökkévaló szolgá-
latának érdekében. Így amikor 
Ábrahám próféciát kapott Moria 
hegyénél, hátrahagyta a szama-
rát (1Mózes 22:5) – mintha azt 
mondaná: „Megszabadultam a 
vágyak fogságából”.

Ezzel szemben Bileám eseté-
ben,- aki azért indult korán, hogy 
kitervelje mások elbuktatását a 
saját gazdagodása és dicsősége 
érdekében – a szamár az, aki a 
próféciát kapja, miáltal magasabb 
szintre kerül, mint Bileám maga. 
Nem csoda, hogy az Örökkévaló 
megjósolja Bileám bukását ezek-
kel a szavakkal: „Ábrahám, az ő 
ősatyjuk már megelőzött téged” 
(Talmud, Sanhedrin 102b)

Költői igazságtétel
Meg kell jegyezni, hogy végső 
soron minden jóra fordul. Mikor 
Bileám meg akarja átkozni a zsi-
dókat, egy gyönyörű áldás hang-
zik el a szájából: „Milyen szépek 
a te sátraid, Jákob, a te hajléka-
id, Izrael!” (4Mózes 24:5). Ezek 
az első szavak, melyet egy zsidó 
kimond minden reggel, mikor 
belép a zsinagógába imádkozni. 
3000 éve a zsidók Bileám szava-
ival erősítik meg az Örökkévaló 
iránti elkötelezettségüket.

Talán ez a beteljesítése az Örök-
kévaló Ábrahámnak tett örökér-
vényű ígéretének: „És meg áldom 
azokat, akik téged áldanak, és a 
ki téged átkoz, azt megátkozom.” 
(1Mózes 12:3). Legyen mindig így!

Írta: Rabbi Shraga Simmons
Fordítás: G.Sz.

Forrás: aish.com

Bálák ∑

Bileam Ábrahámmal szemben

H
etiszakasz
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H. Schmelczer szent galleni rab-
bi egy régebbi levelében írta: ha 
fel akarja mérni egy ország zsi-
dóságának erejét, hatását, ak-
kor megkeresi az ott élő ortodox 
közösséget, megvizsgálva annak 
intézményeit, iskoláit, óvodáit, a 
kásrut feltételeit. Úgy tekint rá-
juk, mint a hagyomány őrzőire. 
Ami Magyarországot illeti, bár 
vidéken is találunk vallásos kö-
zösségeket, pl. Debrecenben (és 
nyilván máshol is); a centrum 
mégis Budapest. Központja a Dob 
utca 35-ben található. Vannak 
kóser üzletek, éttermek, a Wes-
selényi utcában iskola, óvoda, 
máshol bölcsőde, a zsinagógákat 
a Kazinczy utcában, a Dessewffy, 
a Visegrádi utcában, Alma utcai 
otthonban, a Teleki téren lelhet-
jük meg. Működik mikve, Tal-
mud Tóra, főrabbijuk hechserje 
– aláírása – megkérdőjelezhe-
tetlen. Tisztelet illeti a közösség 
erőfeszítését, mellyel a parancsok 
teljesítésének feltételeit igyekszik 
biztosítani. Azonban egy komoly 
problémával is számolni kell, 
ami mellett nem mehetünk el szó 
nélkül. Ha kézbe vesszük Slomo 
Spitzer német nyelven megjelent 
könyvét, a történelmi Magyaror-
szág 740 közösségének rabbiját 
vagy helyettesét nevezi meg. Ha 
levonjuk belőle az elcsatolt hely-
ségeket, 300-320 közösségnek 
kellene maradnia. Az ortodoxia 
színe-virágja vidéken volt. 30-
40 zsidót számláló faluban nem 
lehetett irányzatoknak megfele-
lő infrastruktúrákat – imaházat, 
temetőt – létesíteni, mivel egy 
volt belőlük, így az ortodoxiához 
csatlakoztak. Ma Magyarorszá-
gon egyetlen egy községben sincs 
zsidó közösség. Ezt még leírni is 
nehéz. Néhány sír, gazos teme-
tő, omladozó vagy szerencsés 
esetben kultúrházként renovált 
zsinagóga (emléktáblával jelezve 
a múltat). Hogyan történhetett 
mindez?

 
Az első trauma: Trianon. 

Unterlandnak, alsó országnak 
nevezi a népnyelv Kelet-Ma-
gyarországot. Itt éltek a legval-
lásosabb emberek. A chászid 
mozgalom is ezen a területen 
bontakozott ki. Levált az ország-
ból Máramarossziget, Szatmár, 

Munkács, Dés, Huszt, Kurima, 
Felsővisó és még lehetne sorol-
ni az ismert városok sokaságát. 
Kiváló rabbik, iskolák szakadtak 
el az országtól. Nagy veszteség. 
Budapest azonban annyit nyert, 
hogy az elcsatolt területekről so-
kan kényszerültek átjönni (Ro-
mániából, Galíciából a bizony-
talan Lengyelországból, Ukraj-
nából, Szlovákiából). Ezek rend-
kívül vallásos emberek voltak, 
akik a hazai rítust kívánták meg-
őrizni, annak imarendjét, szoká-
sait, dallamvilágát. Ezért 30-40 
személyes, általában lakásokból 
kialakított stíbülöket, imaszobá-
kat létesítettek. Főleg a VI., VII., 
VIII. kerületben. Közel 40 kis kö-
zösség várta híveit. Ezen imahe-
lyek magukat tartották fenn, hit-
községhez nem csatlakoztak, de 
mivel a kultuszadót mindenkinek 
fizetnie kellett, nagy többségük 
az ortodoxiát erősítette. A teme-
tésekről és szociális kérdésekről 
gondoskodó Chevra Kadisának, 
a Szent Egyletnek tagjai voltak. 
Csatlakoztak hozzájuk pestiek is, 
mert akiknek fontos volt, hogy 
legalább havonta egyszer felhív-
ják a Tórához, azok nem jártak 
500-600 személyes imacsarnok-
ba, mert ott igen nehezen került 
sor az egyszerű emberekre. 

Második trauma: A vész-
korszak. 1940-es években egyre 
szigorúbb zsidótörvények kor-
látozták a munkavállalást, a tu-
lajdonviszonyokat, az iskolázást. 
A kitoloncolás először a külföl-
dieket érintette, nem számítva, 
hogy magyar ajkúak is voltak. A 
Kamenyec Podolszk szörnyűsé-
geiről már sokan írtak, de sokkal 
több könny folyt ott, mint ameny-
nyi tinta igyekszik megörökíteni 
az ott történteket. A magyarokat 
az elcsatolt területen nagyon vár-
ták, de sajnos azok a zsidótörvé-
nyeket is hozták magukkal. Külö-
nösen a német megszállás után 
vált tragikussá a helyzet. A vidéki 
zsidóságot Pészach és Sövüosz, 
tehát Húsvét és Pünkösd között 
deportálták. Vidékieknél a sze-
lektálás elsősorban az öregeket 
és a gyerekeket veszélyeztette, 
sőt el is nyelte. A körülmények, 
az ellátás, a higiénia hiánya a fel-
nőtt foglyokat is a halál szélére 

sodorta. Így a vidéki zsidóságnak 
75-80 %-a, sőt sok községben 90 
%-a a földi pokolban maradt. A 
fővárosban – talán, mert szem 
előtt volt – másképpen alakult 
a helyzet. A gyerekek és öregek 
számára valamivel több volt az 
életben maradás esélye. A fiata-
lokat és a középkorúakat tekint-
ve a férfiakat munkaszolgálatra 
vitték, a nőket Németországba 
munkára. A munkaszolgálatosok 
egy részét a szibériai fagy, a má-
sik részét a németországi rabság 
pusztította el. 

100-150 vidéki hitközség a 
felszabadulás után megkísérelt 
talpraállni. Csonka házaspárok 
új kapcsolatot kerestek. Ahol 
nem jött össze a 10 férfi, tehát a 
minjen, ott több falu fogott össze 
vagy a városból hoztak kiegészítő 
segítséget.

Sokan, akinek nem tértek visz-
sza családtagjaik, a szomorúság 
miatt nem akartak szülőföldjü-
kön maradni, elhagyták az or-
szágot, Izraelbe vagy Amerikába 
mentek. Néhány községben a fo-
gadtatás sem bizonyult szívélyes-
nek. Egyes helyeken pogromok-
ról is tudunk. Ennek ellenére a 
felszabadulás mégis azt jelentet-
te, lehet az életet folytatni.

 
A harmadik trauma: A for-

dulat éve. A kommunista hata-
lomátvétel bizonytalanná tette 
a vallás szabadságát, a szombat 
megtartásának lehetőségét. Más-
részt egzisztenciális problémák 
adódtak. Az államosítás réme, a 
kis boltok elvétele, műhelyek üze-
meltetésének jövője okozott gon-
dot. Ezért elsősorban a vallásos 
réteg távozott el, ahogy tudott. 
Kisebb hányaduk törvényesen, 
de bizony a nagyobb részük az 
életveszéllyel is szembenézett. A 
Joint igyekezett segíteni, szövet-
kezeteket hozott létre, ez jelentett 
valami megélhetési lehetőséget, 
különösen a vidékről feljöttek-
nek. Ezeken a helyeken hihetetle-
nül nehéz higiéniai és munkásvé-
delmi állapot volt jellemző, főleg 
az első időkben, mivel egy részük 
a szombattartást is lehetővé tette, 
sokan vállalták a nehézségeket. A 
stíbülök a távozottak miatt sor-
ba zárták be kapuikat. Vidéken 
a lesepert padlások, a kemény 
beadások kötelessége az életet 

Hol vannak a magyarországi 

ortodoxok?Tö
rt

én
el

em

sokszor szinte elviselhetetlenné 
tette. Tervkölcsön, békekölcsön 
fokozta a keserű hangulatot. Sem 
a jövő nem látszott rózsásnak, de 
a jelen sem, mert kitört valami, 
amit neveztek annak idején for-
radalomnak, szabadságharcnak 
vagy sajnálatos októberi esemé-
nyeknek, később ellenforrada-
lomnak, majd a skála visszafelé 
araszolt, tehát újból forradalom-
ról beszélünk.

 
Negyedik trauma: 1956. 

Tisztelettel kell szólni a korabeli 
sajtóról, a rádió munkatársairól 
és a megszólaló politikusokról, 
akik elhatárolódtak minden szél-
sőségtől és óvtak a gyűlöletkel-
téstől. Bár a Köztársaság téren 
történtek atrocitások, az emberek 
reménykedtek egy Ausztriához 
hasonló demokrácia kialakulá-
sában. Vidéken több helyen ma-
gasra csaptak az indulatok, ezért 
elég sokan kerestek menedéket a 
városban. November 4-e után lé-
nyegében nyitva álltak a határok, 
ezért szinte népvándorlás követ-
kezett. A vidék, főleg a falvak a 
zsidóság szempontjából szinte 
teljesen kiürült. A vallásosok 
mentek ki a legnagyobb szám-
ban. De például a Rabbiképző is 
hallgató nélkül maradt. Mojse 
Weisz Budapestre került rabbi 
azért nem ment el – bár lett vol-
na hová –, mert a szatmári rabbi 
erre külön kérte. Az ő engedélyét 
senki nem vonta kétségbe, akik 
itt maradtak, nagy felelősséggel 
vetették magukat a munkába, 
még jesívát is működtettek a hat-
vanas években, igyekeztek min-
den lehetőséget megragadni. 

De tekintsünk külföldre. Mit 
tettek az országot elhagyók? Kö-
tődtek valamelyik városhoz, isko-
lához Amerikában vagy Izraelben, 
esetleg Kanadában, meghagyva a 
magyar neveket, az eredeti hagyo-
mányokat folytatva közösségeket 
alakítottak? „Szatmár” fogalom 
lett, amelyet a Szatmárnémetiből 
a legendás reb Jajlis hozott létre. 
Egy világra szóló mozgalommá 
fejlődött. (Grünwald rabbi, aki a 
háború előtt a pápai jesíva élén 
állt, de mert családja elpusztult, 
nem tudott ott maradni, Szom-
bathelyre költözött. A vándor 
az iskola vezetését elvállalta). 
Először Antwerpenben, majd 
New-Yorkban állapodott meg az 
ortodox közösség. Nagy jesívákat 
és lányiskolát alapítottak, csak 
úgy sorakoztak előtte az iskola-
buszok. De ha felszállunk a new 
yorki subwayra, útlevél nélkül 
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z előző számban röviden át-
tekintethették Móse Isserlis 

életútját. Ahogy ígértem, ebben a 
számban – ugyancsak dióhéjban, 
de – a műveivel ismerkedhetnek 
meg.

Ha figyelmesen olvasták az 
Arcképcsarnok korábbi cikkeit, 
illetve ismerik a zsidó történelem 
nagy rabbijainak életművét, egy 
érdekes tényt vehetnek észre. Az 
elmúlt évszázadok kiemelkedő 
rabbijai életük fő műveit, az ál-
taluk legfontosabbnak ítélt mun-
káikat saját magukról nevezték 
el, azaz a műveikben valamilyen 
formában szerepel a nevük. Pél-
daként említhetjük Joszef Káró 
egyik fő munkáját, mely a szerző 
után a „Bét Joszef” címet vise-
li. Móse Isserlis egy kiemelkedő 
alkotása is ezen elv mentén a 
„Dárké Móse” (Móse útjai) címet 
kapta. A Dárké Móse tulajdon-
képpen Káró Bét Joszef című 
munkájához, illetve a Turhoz írt 
kommentár. Maga a Bét Joszef 
is tulajdonképpen a Turhoz írt 
egyik kommentárként értelmez-
hető. Remo eredetileg abból a cél-
ból írta meg, arra szánta a Dárké 
Mósét, hogy az kiindulási alap-
ként, mintegy orientálódási pont-
ként szolgáljon a későbbi korok 
halachikus döntéshozói számára. 
A Darké Móséban Remo elemzi, 
értékeli a Tur lapjain lefektetett 
szabályokat. A Tur azért kiemel-
kedő jelentőségű, mert azon 
kevés halachikus gyűjtemény 
egyike, melyet mind az askenáz, 
mind a szefárd eredetű zsidóság 
széles körben elfogadott. Ebből 
következik a Dárké Móse óriási 
hordereje is: egy olyan jogi mun-
ka szabályait értékeli, mely tu-
lajdonképpen az egész világ zsi-
dósága számára zsinórmértékül 
szolgál. Más halachikus művek 
nem rendelkeznek azzal a behoz-
hatatlan előnnyel, hogy feltétel 
nélkül elfogadják az askenáz és a 
szefárd világban is.

Éppen mikor Móse Isserles a 
Dárké Mósén dolgozott, akkor je-
lentette meg Káró a Bét Joszefet. 
Ahogy említettem, a Dárké 
Móse eredetileg a későbbi korok 
halachikus döntéseihez kívánt 
segítséget nyújtani. Isserlis azon-
ban látta, hogy milyen hatása lett 
a Bét Joszefnek, ezért – miköz-

ben dolgozott a Dárké Mósén – 
új irányt vett, átdolgozta és a Bét 
Joszef kommentárjaként jelen-
tette meg fő művét.

A halacha szó a „lálechet”, 
azaz „menni” szóból származik, 
jelentése „a járt út” vagy „az út, 
melyen járni kell”. A halacha te-
hát azokat a szabályokat, jogi 
előírásokat tartalmazza, melyek 
az élet minden területét felölelik, 
a zsidó ember életútjának min-
den mozzanatát szabályozzák a 
születéstől a halálig. A halacha 
az életviszonyok rendezője. Ha 
megváltoznak az életviszonyok, 
megváltozik a minket körülvevő 

világ, ez a változás leképeződik 
a halachában is: azaz megválto-
zik a halacha. A zsidó világban 
a XV. és XVI. században végbe-
ment átalakulások módosították 
a halacha fő irányát. Az askenáz 
szabályok, illetve a kelet–kö-
zép európai (askenáz) gyökerű 
zsidóság vette át a spanyolajkú 
(szefárd eredetű) zsidóság vezető 
pozícióját. A Sulchán Áruch még 
főként szefárd eredetű szabályo-
kat tartalmaz. Isserlis – akit a 
„lengyel Majmonidész” néven is 
ismernek – „Hamapa” címmel 
adta közre azt a halachikus mű-
vét, mely a Sulchán Áruch ösz-
szefoglalója. Azonban az askenáz 
zsidóság megerősödésével együtt 
járó askenáz halacha fent említett 
térhódítása miatt a „Hamapa” 
arra fekteti a hangsúlyt, hogy be-

Móse Isserlis rabbi életműve ∑
Az askenáz halacha mint mainstream

mutassa a szefárd és az askenáz 
szabályok különbözőségét, az 
eltéréseket. Káró három olyan 
szaktekintély véleményét veszi 
alapul a Sulchán Áruchban, me-
lyek közül kettő (Majmonidész 
és Jichák Alfasi) szefárd volt. A 
harmadik (Ros) is szefárd irá-
nyultságú szerző, mert igaz, hogy 
élt Németalföldön, de utána ő 
is Spanyolországba költözött. 
Isserlisnek adta az Örökkévaló 
azt a feladatot, hogy a szinte ki-
zárólag szefárd eredetű halachát 
askenáz szabályokkal helyettesít-
se, hogy a zsidó életet meghatá-
rozó szabályrendszer megfeleljen 

a megváltozott lét támasztotta 
követelményeknek. Azóta (a XVI. 
század végétől) a Sulchán Áruch 
a „Hamapa” rendelkezéseit is tar-
talmazza, azaz szövege kiegészült 
az askenáz szabályokkal is. A 
Sulchán Áruch tehát gyakorlati-
lag Káró és Isserlis által kodifikált 
szabályok közös gyűjteményét 
jelenti. A Sulchán Áruch tehát 
a szefárd és az askenáz szabály-
rendszer eltérő elemeit együtt 
tartalmazza, így az egész zsidó 
világ törvénykönyvévé válhatott, 
ezáltal is elősegítve a zsidóság 
két ága között óhajtott „áchdut” 
(egység) létrejöttét.

Forrás:
http://www.akevoth.org/

Fordítás: K. Á.

A
rcképcsarn

ok

el lehet jutni Munkács nagy és 
impozáns templomába, majd 
Debrecenbe, Husztra, és még 
sorolni lehetne a magyar nyelvű 
városokat, melyek közösségét itt 
találjuk, és akik a dallamvilágot, 
a hazai rítust megőrizték.

Kanadában a nyírtasiak létesí-
tettek nagy közösséget. A faluról 
annyit kell tudni, hogy ahogy ők 
mondták, Nyíregyháza van mel-
lette. Annyira neves volt az otta-
ni rabbi, s annyira ragaszkodtak 
utódaihoz a hívek, hogy most 
nagy zarándokhely lett, több ez-
ren jönnek évente onnan ide. 

Izraelbe a pozsonyi bölcs utó-
dai mentették át a híres iskolát. A 
belzi rabbi leszármazottjai is épí-
tettek hatalmas templompalotát. 
Magyarországhoz az köti a belzi 
rabbit, hogy többször menedé-
ket lelt az országban, amelynek 
lelkipásztorait nagyra értékelt. 
Szerinte, amikor majd újra lesz 
Szánhedrin – nagybíróság –, an-
nak igen sok magyar rabbi lesz a 
tagja.

A hívek között most is meg-
találhatjuk a magyar kivándor-
lókat. Hogyha számba vesszük 
ezen országokban és máshol is 
tevékenykedő vallásos embere-
ket, és eljátszunk a gondolattal, 
hogy ők Magyarországon élnek, 
akkor a magyarországi ortodoxia 
a legjelentősebb és legmeghatá-
rozóbb eleme lenne a hazai zsi-
dóságnak. 

Epilógus: A rendszerváltás. 
Az ötvenes évek erőszakos egye-
sítése idején 100 rabbi aláírt egy 
nyilatkozatot, hogy lehetőség 
esetén az ortodoxia nyerje vissza 
autonómiáját. Bár meg kell mon-
dani, nagy viták után az ortodo-
xia sokat őrzött meg független-
ségéből. Megmaradt a székház a 
Dob utcában, önálló volt a rabbi 
kar, komoly feladatot kaptak 
a kásrut, a mikve és általában 
a jiddiskeit megőrzésében. Az 
itt gyártott macesszal ellátták a 
környék országainak zsidóságát. 
Élve a szabadsággal, igen sokan 
vándoroltak külföldre, közöttük 
jelentős számú tehetséges fiatal. 
Ennek ellenére teszik, amit tenni 
kell, igyekeznek intézményeiket, 
iskoláikat működtetni. Autonóm, 
de tagja a Magyarországi Hitköz-
ségek Szövetségének, mert sors-
döntő kérdésekben egyhangúlag 
kell állást foglalni.

Deutsch Gábor

a Dárké Móse címlapja

A
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Bejárat 

a tisztasághozN
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gy modern mikve látszólag 
úgy néz ki, mint egy kismé-

retű uszoda. Egy részletekben, 
szépségekben gazdag vallásban 
- szemben az ősi szentéllyel vagy 
egy modernkori zsinagógával - a 
mikve egy meglepően szerény 
építmény.

Az átlagos megjelenése azon-
ban elfedi a zsidó életben és 
törvényekben elfoglalt jelentős 
szerepét. A mikve az egyén, a 
közösség és Izrael népe számára 
a tisztaság és szentség különle-
ges adományát hordozza. Nincs 
még egy olyan vallási intézmény, 
struktúra vagy szertartás, mely 
ilyen alapvető módon hatna a zsi-
dóságra. Különleges ereje meg-
határozó az idők kezdete óta.

A hagyományunk szerint a 
Gán Édenből (Édenkertből) való 
kiűzetés után Ádám egy folyóban 
ült, mely az Édenkertből eredt, 
ezáltal is megpróbált visszake-
rülni az eredeti tökéletesség-
hez. A szináji kinyilatkoztatás 
előtt minden zsidónak meg lett 
parancsolva a megmerítkezés, 
mely része volt az Örökkévaló-
val való személyes találkozásra 
való felkészülésnek. A sivatagban 
Mirjam híres forrása mikveként 
is szolgált, valamint Áron és fiai 
papságba való beiktatása is a 
megmerüléssel kezdődött. A leg-
szentebb napon, Jom Kippurkor, 
a főpap bemehetett a Szentek 
szentélyébe, a Szentély legbel-
ső helyiségébe, ahová más földi 
halandó nem tehette be a lábát. 
Ez volt a nap csúcspontja, mely 
magában foglalta a szolgálatok 
egész sorát - mindegyik előtt meg 
kellett merülni a mikvében.

Ma a mikve használata a zsi-
dó törvényekben van részletezve 
és az eredete a zsidó történelem 
kezdetére nyúlik vissza. Magában 
foglalja a zsidó élet sok alkotó 
elemét. A mikve lényeges eleme a 
zsidóságba való betérés folyama-
tának. Az új edényeket, evőesz-
közöket használat előtt szintén 
meg kell meríteni a mikvében. 
A rituális fürdő központi szere-
pet kap a halott megtisztulási 
szertartásában, mielőtt végső 
nyugalomra helyezik és a lélek 
a magasba emelkedik. A férfiak 
különféle okokból használhatják 
a mikvét: a betérés kivételével 

a szokáson alapul. A legjobban 
elterjedt szokás, hogy a vőle-
gény megmerül a rituális fürdő-
ben a házasságkötése napján, 
de Jom Kippur előtt mindenki 
szokott. Azonban a legfontosabb 
és legáltalánosabb használata 
a mikvének: a nő menstruáció 

utáni megtisztulása a családi 
tisztasági törvények keretében. 
A családi tisztasági törvények 
betartása és ennek keretén belül 
a mikvében való megmerítkezés 
elsőrendű tórai parancsolat. Sok 
zsidó a zsinagógát tekinti a zsidó 
élet központi intézményének. A 
zsidó törvények szerint a mikve 
építésének elsőbbsége van az 
imaházhoz képest. Mind a zsi-
nagóga, mind a Tóratekercsek, 
a zsidóság tiszteletben tartott 
kincsei, eladhatók, ha pénzt kell 
gyűjteni mikve építése céljából. A 
zsidó törvények szerint az együtt 
élő zsidó családok csoportja nem 
tekinthető közösségnek, ha nincs 
rituális fürdőjük. A zsidó házas-
élet és így a jövő generációnak a 
zsidó törvényeken alapuló szü-
letése csak akkor lehetséges, ha 
van elérhető mikve. Nem túlzás 
azt állítani, hogy a mikve a zsidó 
élet mérföldköve és a zsidó jövő 
kapuja.

elkülönülés
A mikve koncepciója spirituális 
gyökerű. A zsidó életre jellem-
ző az elválasztás, elkülönülés, a 
különbségtétel. Szombat este a 
sabesz kimenetelekor, az új hét 
kezdetén a zsidók emlékeztetve 

vannak azokra a határokra, me-
lyek a zsidó élet minden területén 
megtalálhatók. Egy pohár borral 
megszenteljük az Örökkévalót, 
aki elválasztja a szentet az evilá-
gitól, a fényt a sötétségtől, Izraelt 
a többi néptől, a hetedik napot 
a hat munkanaptól.... Valójá-
ban a héber „kodes” szó, melyet 
„szent”-nek fordítanak, szó sze-
rint: az, ami el van választva. Sok 
tekintetben a mikve az a küszöb, 
mely elválasztja a hétköznapit a 
szenttől, de még ennél is többet 
jelent.

Leegyszerűsítve a mikvében 
való megmerülés egy státusz-
változást idéz elő, helyesebben 
egy felemelkedést. Evőeszkö-
zök, melyek azelőtt nem voltak 
használhatóak, a merítés után 
alkalmasak lesznek egy szent 
cselekedetre, mint a zsidóként 
való evés. Egy asszony, aki a 
menstruáció kezdetétől „nida”, 
azaz tisztátalan státuszban volt, 
elkülönülve a férjétől, a merülés 
után újra egyesülhet vele a nemi 
kapcsolat alapvető szentségében. 
A szentély idejében férfiak és 
nők, akik a szolgálatból ki voltak 
zárva a rituális tisztátalanság mi-
att, a merülés után bemehettek 
Isten házába. A betérők esete 
a legdrámaibb. Egy ember, aki 
bemegy a mikvébe mint nem 
zsidó és kijön a vízből, mint zsi-
dó. Az Örökkévaló parancsola-
tainak végső értelmére rájönni 
lehetetlen, mégis néhány gon-
dolat, jelentést adhat a mikve-
élménynek.

tisztAság
Kezdetben csak a víz volt. Egy 
csodálatos anyag, minden táp-
lálék és maga az élet elsődleges 
forrása. De még ennél is több. 
Tulajdonságai miatt - a víz, mint 

forrás és fenntartó erő - a spiritu-
ális világban tükröződik. A víznek 
van ereje megtisztítani, visszaad-
ni, megerősíteni az életet lényegi, 
spirituális önmagunk számára. A 
mikve megtestesíti az anyaméhet 
és a sírt, az élet és az élet utáni 
kapuját. Mindkettőben az ember 
meg van fosztva minden hata-
lomtól és bátorságtól. Mindkettő 
a tökéletes bizodalom állapota, 
lemondás az irányításról.

A mikvében való megmerülést 
lehet úgy értelmezni, mint a le-
mondás szimbolikus cselekedete, 
az ego tudatos felfüggesztése. A 
merülés elvégzésével az ember 
jelét adja, hogy egységbe szeret-
ne kerülni minden élet forrásá-
val, az Örökkévalóval. A merülés 
kifejezi a lemondást a létezés egy 
formájáról, hogy magáévá tegyen 
egy végtelenül magasabb ren-
dűt. Úgy lehet mondani, hogy ez 
nemcsak megtisztulás, új életre 
keltés, megújulás, hanem elsőd-
legesen talán újjászületés.

Primitív társadalmakban a 
menstruáló nő megdöbbenést és 
félelmet váltott ki. Úgy békéltek 
meg vele, hogy az ördögnek és 
démoni szellemeknek tulajdoní-
tották és olyan társadalmi struk-
túrát alakítottak ki, ami elősegí-
tette ennek elkerülését. Ebből a 
szemszögből a zsidó házasságban 
lévő ritmust sokan az elmara-
dottságnak, az ősi tabukhoz való 
visszanyúlásnak gondolják, mely 
elavult gondolkodásban gyöke-
rezik és a nőgyűlölet mindenütt 
előforduló formája.

Valójában a családi tisztaság 
az élet és a legértékesebb embe-
ri kapcsolataink ünneplése. Csak 
a tisztaság és tisztátalanság fo-
galmának mélyebb értelmezése 
alapján lehet teljesen megérteni.

A zsidóság azt tanítja, hogy 
a „tahara”, a tisztaság forrása 
maga az élet. Viszont fordítva, a 
halál a „tuma”, a tisztátalanság 
jele. Mindenfajta rituális tisztá-
talanság - a Tóra többfélét is leír 
- az élet hiányában, a halál vala-
milyen formájában gyökerezik.

Lényegét tekintve a nők menst-
ruációja egy potenciális élet 
halálát jelzi. A nő teste minden 
hónapban felkészül a fogantatás 
lehetőségére. A méh úgy van fel-
építve, hogy készen álljon egy élet 
fogadására egy meg nem termé-
kenyített petesejt által. A menst-
ruáció ennek a lehetőségnek a 
végét jelenti. Egy potenciális élet 
jelenléte szentséggel és tisztaság-
gal tölti meg a nő testét. Ennek 
a lehetőségnek az elmúlásával 

E
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a tisztátalanság veszi át a helyét 
és a nő a nida állapotába kerül. A 
tisztátalanság nem ördögi dolog, 
nem is veszélyes és nem is vala-
mi tapintható. A tisztátalanság 
a létezés egy spirituális állapota, 
ugyanúgy, mint ahogy a sötét-
ség a fény hiánya. Csak a meg-
felelő előkészületek után történő 
megmerítkezés a mikvében tudja 
megváltoztatni a nő státuszát.

A tisztaság és tisztátalanság 
koncepciója, melyet a Tóra meg-
parancsol és alkalmazzák a zsi-
dó életben, egyedi, nincs semmi 
hozzá hasonló vagy vele egyen-
értékű a posztmodern korban. 
Talán ezért is nehéz mai fejjel 
viszonyulni hozzá és fontosnak 
tartani. A régi időkben azonban 
a tisztátalanság és tisztaság köz-
ponti és meghatározó tényezők 
voltak. Egy zsidó helyzete, az, 
hogy rituálisan tiszta vagy tisz-
tátalan, a zsidó élet központi 
kérdése volt. Ez meghatározta és 
szabályozta az ember részvételét 
a szertartásokban.

A tisztátalanság mindenekelőtt 
lehetetlenné tette a Szentélybe 
való belépést. A tisztátalanság-
nak számos fajtája volt - mely 
kihatott az életükre és a Szen-
télybeli szolgálatra - és ezzel 
arányosan számos megtisztulási 
folyamat létezett. A megtisztu-
lási folyamat betetőzése minden 
esetben a mikvében való meg-
merülés volt. Még egy rituálisan 
tiszta embernek is, aki magasabb 
szintre akart kerülni, meg kellett 
merülni a mikvében. Mint ilyen, 
a rituális fürdő intézménye köz-
ponti szerepet játszott a zsidó 
életben. Napjainkban, a Szentély 
utáni időben,  rituális státusz-
ereje és hatása eltűnt, homályba 
veszett.

Megmaradt azonban egy terü-
let, ahol a tisztaság és tisztáta-
lanság kulcsszerepet tölt be. Csak 
ebben az esetben van bibliai pa-
rancs a mikvében való megmerü-
lésre - ez a szexualitás. A szeret-
kezés hordozza egy új élet, egy új 
test létrejöttének lehetőségét és 
azt, hogy az égből lejöjjön egy új 
lélek. Az egyesüléskor a férfi és a 
nő valami nagyobb dolog részévé 
válik, megközelítik az Örökké-
valót. Társulnak a Teremtővel, 
közelebb kerülnek ahhoz, hogy 
magukra vegyék az Örökkévaló 
tulajdonságát, a teremtést. Az in-
tim egyesülés szentsége igazából 
akkor is teljes, amikor a foganta-
tás lehetősége nem áll fenn. Me-
tafizikai értelemben a cselekedet 
és az abban rejlő lehetőség kap-

csolata fennáll.
Egy házaspár életében a sze-

xualitás egy elemi energia, ez 
egy egyedi nyelv és kifejezése a 
köztük meglévő szeretetnek. A 
férj és feleség közti erős kapcso-
lat nemcsak a család gerince, de 
elemi része a világnak. A biza-
lom, stabilitás, folytonosság és 
végső soron a közösség áldása 
az egymás iránti és a közös jövő 
iránti elkötelezettségből ered. Az 
intimitásban az elkötelezettség 
megerősítésével a pár hozzájá-
rul a társadalom vibrálásához és 

egészségéhez, valamint az isteni 
terv megvalósulásához, a világot 
az ember tökéletesíti. Mint ilyen, 
a legszentebb tevékenységgel 
vannak elfoglalva.

Ennek fényében világos, hogy 
miért tartják a házastársi kap-
csolatokat az emberi törekvés 
szentélyének. A szentségbe való 
belépés pedig mindig is a rituális 
tisztaságtól függött és fog tovább-
ra is függni.

Jelenleg az Örökkévalót nem 
tudjuk szolgálni a jeruzsálemi 
Szentélyben, de felállíthatunk 
egy szentélyt a saját életünkben. 
A mikvében való megmerülés a 
kapu a házas állapot szent föld-
jére.

áldások
A mikve-ciklus, melyet csalá-
di tisztasági törvényekként is-
mernek, egy isteni parancsolat. 
Nincs ettől jobb és helyénvalóbb 
indok a betartására. Ebben van 
a micvák ereje. Annak elismeré-
se, hogy valami magasabb rendű 
forrása van - nem érzelmektől, 
vagy saját döntéstől függ - teszi 
lehetővé, hogy a családi tisztasági 

törvények a férj és felség kölcsö-
nös előnyére szolgálnak. Ironiku-
san, ennek a mérhetetlenül mély 
micvának az áldásai nyilvánva-
lóbbá válnak számunkra, mint 
bármely más mindennapi kézzel-
fogható útnak.

Első pillantásra a mikve rend-
szere korlátokról és kényszerek-
ről szól - a szabadság elveszté-
séről. Igazából a felszabadulás a 
szigorításokból születik. A fegyel-
mezett gyerekek (és felnőttek) 
magabiztosak, alkalmazkodó 
képesek, megértik a korlátokat 

és megtanulják az önuralmat. A 
biztonságos, stabil országokat 
jól meghatározott, megfelelő-
en őrzött határok veszik körül. 
Paraméterek felrajzolásával egy 
sziget jön létre a káoszban és ösz-
szevisszaságban, és ez lehetővé 
teszi, hogy az életünket haladó 
és konstruktív módon vezessük. 
Nincs más terület az életben, ahol 
annyira szükség van erre, mint a 
legintimebb kapcsolataink.

A korlátlan szexuális elérhető-
ség idővel az érdeklődés csökke-
néséhez vezet. A mikve havi rit-
musa megtanítja a párokat, hogy 
értékeljék az időt, amit együtt 
töltenek. Számolják a napokat, 
amíg újra együtt lehetnek és az 
újraegyesülésnek egy új minősé-
ge jön létre minden alkalommal. 
Ebben a tekintetben a Talmud azt 
mondja, hogy „annyira szeretni 
fogja őt, mint a házasságuk első 
napján”. Így mindig egy folyamat 
részei, melyben egy test lesznek.

Az emberi lény általános jel-
lemzője  továbbá a tiltott iránti 
érdeklődés. Hány, egyébként 
intelligens ember kockáztatta a 
házasságát és családját egy meg 

nem engedett cselekedettel a ro-
mantika és az újdonság ígérete 
miatt? A mikve egy új forgató-
könyv - a házastárs- a társ a min-
dennapokban, jóban és rosszban 
időlegesen elérhetetlenné, tiltot-
tá válik.

Sok asszony számára a nida 
időszaka lehetőséget ad az egye-
düllétre, önvizsgálatra. Emellett 
van egy erőt adó érzés, a test fe-
lett való rendelkezésé, valójában 
a házastárssal való szexuális kap-
csolat feletti rendelkezésé. Erőt 
és kényelmet ad az a tudat, hogy 

az ember nem cselekedhet kénye 
kedve szerint.

A tisztasági törvények előnye-
it a családi életben sok tudós 
felismerte, zsidók és nem-zsi-
dók egyaránt. Végül is a mikve 
visszatartó ereje - a remény és 
megváltás ígérete - a Tórába, az 
Örökkévalóba és az ő tökéletes 
bölcsességébe vetett hitben gyö-
kerezik. A zsidóság az emberi 
szexualitás szentsége mellett áll 
ki. Az intimitás nemcsak elköte-
lezettség és kizárólagossági eskü; 
meg kell szentelni. Valamennyi 
nő, aki megmerül a mikvében, 
összeköti magát egy olyan tradí-
cióval, mely generációkon átível. 
A mikvén keresztül közvetlen 
kapcsolatba kerül az élet forrásá-
val, a tisztasággal és szentséggel 
- az Örökkévalóval, aki körülvesz, 
bennünk van mindig.

Szerző: Rivka Slonim
Fordítás: G.Sz.

Forrás: innernet.org.il
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ok teológus által feltett kér-
dés: „Miért és hogyan műkö-

dik az ima?” Ha egy beteg ember 
gyógyulásért imádkozik, felté-
telezi, hogy a Teremtő engedte 
meg, hogy beteg legyen. Vajon 
azt kell hinnie, hogy az imái 
majd megváltoztatják az Örök-
kévaló véleményét?

 Az egyik válasz az, hogy az is-
teni jóakarat folyamatosan ömlik 
a világra. Ugyanúgy, ahogy a Nap 
fényt sugároz, és mégis vannak 
sötét területek, ahova nem jut 
be a napfény, az isteni jóakarat 
sem jut el oda, ahol akadályok 
gátolják. Ezek az akadályok az 
embernek az olyan tettei, amik a 
Teremtő akaratával ellentétesek.

A valódi, őszinte ima közelebbi 
kapcsolatot alakít ki az ember és 
az Isten között. Ez által az isteni 
jó szándékot gátló akadályok el-
tűnnek vagy meg lesznek kerülve, 
és az ember most már megkap-
hatja ezt a jóakaratot. Az áldás 
és a javulás az ember egészségé-
ben nem az Isten akaratának a 
megváltozása miatt következett 
be, hanem mert megváltozott a 
befogadó állapota.

Ez hasonlít a tsuvá (megtérés) 
hatékonyságának Maimonidész 
általi magyarázatához. A tsuvá 
nem pusztán annyi, hogy sajnál-
juk a rosszat, amit megtettünk. 
A tsuvá pontosabban azt jelenti, 
hogy az illető rájön, hogy hogyan 
és miért követte el a bűnt, és 
spirituálisan annyira előreha-
lad, hogy már lehetetlen lenne 
számára elkövetni a bűnt, ha 
ugyanazok a körülmények és kí-
sértés felbukkanna. Ez jelentős 
változás az ember jellemében. 
Az az ember, aki tsuvát tett, úgy, 
ahogy kell, már egy új személy. 
Megváltozott a személyisége, 
és már nem ugyanaz az ember, 
mint aki elkövette a bűnt. Ezért 
úgy való, hogy ez az újonnan 
felbukkant egyén ne legyen fe-
lelősségre vonva az előző ember 
tetteiért.

Ugyanez érvényes az ima ha-
tására is. A valódi ima változást 
idéz elő az emberben. Az új sze-
mély már befogadójává válik az 
isteni jóakaratnak, amely szá-
mára az előző ember áthatolha-
tatlan volt. 

másokért imádkozni
Ez megmagyarázza, hogy miért 
hatékony az ember saját magáért 
elmondott imája. De miért hatá-
sos a másikért mondott ima? A 
Talmud azt mondja, hogy ha va-
laki a családban beteg, „menjen 
egy Tóratudóshoz, és kérje meg, 
hogy imádkozzon érte”. Ebben 
az esetben a beteg nem megy át 
olyan személyiségváltozáson, 
ami új emberré tenné. Hogyan 
képes a Tóratudós imája megvál-
toztatni az Isten akaratát?

Az alábbiakban megérthetjük, 
hogy miért lehet az ima akkor is 
hatékony, ha Isten nem változ-
tatja meg a szándékát.

Csak a Teremtő által ismert 

okok miatt előfordul, hogy az is-
teni igazságszolgáltatás szenve-
dést ró ki egy bizonyos személy-
re. Ez az ember esetleg megosztja 
a fájdalmát egy barátjával, akit 
az annyira megindít, hogy vele 
együtt szenved és imádkozik 
érte. Az isteni igazságszolgáltatás 
viszont nem azt írta elő, hogy ez a 
másik ember (barát) szenvedjen, 
így hát azért, hogy őt megszaba-
dítsa az indokolatlan szenvedés-
től, az eredetileg szenvedő em-
bert felmenti a fájdalom alól.

Őszintén kell, hogy fájjon ne-
künk a barátunk szenvedése. 

Ezért mondja a Talmud, hogy 
ha valaki ahelyett, hogy magáért 
imádkozna, egy másik szemé-
lyért teszi ugyanezt, akkor a sa-
ját imái gyorsan meghallgatásra 
találnak.

FEjlődésrE sErkENtés
Yechezkel Levenstein rabbi azt 
mondja, hogy néha azért ka-
punk szenvedést, hogy imádko-
zásra serkentsen minket. Arra a 
Midrásra alapozza ezt, amelyik-
ben arról van szó, hogy az ős-
anyák azért voltak meddők, mert 
Isten vágyott az imáikra.

A Teremtőnek nincsenek önző 
indokai. Azért akarta, hogy az 
ősapák és ősanyák imádkozza-
nak, mert az spirituálisan fel-
emeli az embert.

Azt mondja a Talmud, hogy ha 
nem kaptuk volna meg a Tórát, 
akkor az Isten teremtményeitől 
kellett volna a helyes viselkedést 
eltanulnunk. Talán tanulhattunk 

volna valamit a fejlődésről a ho-
márok megfigyeléséből. 

A homár egy lágy állat, ami 
egy merev héjban lakik. Ahogy 
nő, a héj egyre szűkebbé válik. 
Amikor már elviselhetetlenné 
válik, a homár egy víz alatti szik-
lát keres, ahol biztonságban van 
a ragadozóhalaktól, leveti a hé-
ját és egy nagyobbat, tágasabbat 
növeszt. Egy idő után ez a héj is 
szűk lesz, és a homár megismétli 
ezt a folyamatot még néhányszor, 
amíg el nem éri a maximális mé-
retét.

A kényelmetlenség az az inger, 

ami arra serkenti a homárt, hogy 
ledobja a szűk héját és növeked-
hessen. Ez igaz lehet az embe-
rekre nézve is. Ha kényelmesen 
vagyunk, akkor nem valószínű, 
hogy bármit is teszünk azért, 
hogy előre haladjunk. Minél na-
gyobb a kényelmetlenség, annál 
nagyobb az ösztönzés a növeke-
désre. Az ősapák és ősanyák gye-
rek utáni vágya olyan erős volt, 
hogy mély imákra ösztönözte 
őket. Az imának ez a fajta inten-
zitása emelte őket a spirituális 
magasságokba.

Ezt megerősíti az a kijelentés 
a Midrásban, hogy az Ézsauval, 
Lábánnal és Dinával megélt 
nehézségek után Jákob nyuga-
lomban kívánt élni. Az Isten azt 
mondta, hogy „a nyugalom az 
örök világba tartozik”, és Jákob-
nak szembe kellett nézni a szere-
tett fiának, Joszefnek az elvesz-
tésével. Nem arról van szó, hogy 
az Isten megtagadja mindenkitől 

a nyugalmat, hanem arról, hogy 
a nyugalom nem vezet a spiritu-
ális növekedéshez. A gondok ve-
zetnek oda.

Levenstein rabbi magyaráza-
ta: mivel a szenvedés célja az, 
hogy imára serkentse az embert, 
logikus, hogy amikor elérte ezt a 
célját, megszűnik. 

Így tehát láthatjuk, hogy ho-
gyan hat az ima akár magunkért, 
akár másért mondjuk.  

Írta: Rabbi Abraham Twerski 
Fordítás: Domán Chana

Forrás: innernet.org.il

Hogyan működik az ima?

S
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A zsidó konyha rejtelmei ∑ Azta, Pasta!
Nyári kuglik és néhány tipp a Pasta specialista sztárséfektől

Végre itt a nyár! Néha borongó-
san, néha forrón, de a zöldség-
pultok roskadásig teltek a hazai 
idény zöldségekkel és gyümöl-
csökkel. Meleg időben pedig szí-
vesen fogyasztunk könnyen és 
gyorsan elkészíthető salátákat és 
tésztákat. 

Az askenáz zsidó konyhát in-
kább az édeskés, nehéz ételek 
jellemzik, amik a téli időszakban 
kellemesen feltöltik energiával az 
embereket. Az egyik ilyen ünnepi 
ételféleség a Szombat déli sólet 
mellett feltálalt Kugli. A Kugli 
nevét van, aki a német kugel, va-
gyis gömb, van, aki a jiddis vagy 
héber kerek szóból vezeti le. A 
név is sugallja, hogy a manap-
ság kockákban feltálalt kuglikat 
eredetileg kerek sütőformákban 
sütötték. Az első recepteket a 13. 
századból származtatják, való-
színűleg a sóletnél fiatalabb, sőt 
eredetileg a sóletben sütötték. A 
19. századtól viszont már olyan 
receptekkel találkozunk, ahol kü-
lön agyagedényekben sütik a kug-
likat. Nem csak a forma, hanem a 
receptek is változtak, eredetileg 
a kuglik kenyér vagy zsemle ala-
púak voltak, majd megjelentek a 
krumpli és a rizs kuglik is. A sós 
kuglikon kívül hagyományosak 
az édes kuglik is, amelyek a desz-
szert szerepét is betölthetik. Ma 
már sokféle formában és ízben 
sütik a kuglikat: lehetnek édesek 
és sósak vagy pikánsak, húsosak 
és zöldségesek is. A nyári idő-
szakban érdemes a kuglik medi-
terrán konyhák hatását is magán 
hordozó spagettis és cérnametél-
tes változatát készíteni. 

tésztás AlmA kugli

Hozzávalók:
• 1 csomag széles metélt
vagy spagetti
•  4-5 darab Golden alma 
lereszelve
• 4-5 evőkanál cukor 
(vagy más édesítőszer)
• 2 kiskanál fahéj
• 3-4 tojás
A tésztát majdnem készre főz-
zük sós vízben és kéz melegre 
hűtjük. A tojást összekeverjük a 
többi hozzávalóval, majd a tész-
tával.  Adhatunk hozzá mazsolát, 

ízesíthetjük citrommal is. Magas 
serpenyőbe öntjük a keveréket 
és előmelegített sütőben 20 perc 
alatt készre sütjük. Hidegen is tá-
lalható.

jeruzsálemi kugli

Hozzávalók: 
400 gramm vékony tészta• 
4 tojás• 
1 pohár cukor• 
1 pohár olaj• 
3 evőkanál őrölt bors• 
1 kávéskanál só • 

Felforralunk 3 liter vizet 1 kávés-
kanál sóval. Betesszük a tésztát 
a vízbe és 7-8 percig főzzük. 
Leszűrjük a tésztát és lemossuk 
hideg vízzel, hogy ne ragadjon 
össze. 
Összekeverjük a tésztát, a tojá-
sokkal és hozzáadjuk a cukrot, 
olajat, borsot és a sót. A keveré-
ket betöltjük egy 3-4 literes ma-
gas tepsibe. Érdemes betakarni 
a tetejét sütőpapírral hogy ne 
égjen le. Előmelegített, közepes 
hőmérsékletű (180 C fokos) sü-
tőben 20 percig sütjük, és mele-
gen tálaljuk. 

A nyáresti vacsorák kedvelt, 
könnyen elkészíthető fogásai a 
Pasta-k. A Pasta egyébként egy 
gyűjtőnév, ami eredetileg olasz 
száraztésztából és szószból ké-
szülő étel. Nem tepsiben készül-
nek, mint a kuglik, hanem ser-
penyőben. Íme, néhány tanács 
Mark Landnertől és Andrew 
Carmellinitől, két New York-i 
sztárséftől, vagyis: 

Hogyan csináljuk a világ legjobb 
Pasta-ját?
Az első, hogy serpenyőben ké-
szítsük és nem fazékban! Legjobb 
például a 30 cm átmérőjű, magas 
falú serpenyő, mivel ebbe a ser-
penyőbe kerül a félig kész szósz-
ba a félig kész tészta és készül el a 
tűz felett rázogatva vagy keverve.

A második, hogy a legjobb szósz 
házilag frissen készül. A legbo-
nyolultabb Pasta szósz elkészí-
tése elvileg 20 perc, ezért érde-
mesebb az üveges szósz helyett a 
saját készítésűt kipróbálni. Főleg 
nyáron, amikor a jó minőségű és 
finom alapanyagokból való főzés 
igazi sikerélmény. 
A harmadik, hogy a tésztafőző 
vizet ne dobjuk ki. A tésztafőző 
víznek olyan sósnak kell lennie, 
mint a tenger, vagyis 2,5 dl-ként 
1 evőkanál sót kell tenni a vízbe. 
A lobogó sós vízbe kerül a tészta, 
újraforrás után 2-3 percig főzzük. 
A félig kész tészta átkerül a fél-
kész szószt tartalmazó serpenyő-
be. A szószt pedig a levesporos 
vizek helyett a tészta főzővizével 
hígítsuk. Ez az egyik titkos hoz-
zátevője a jó olasz tésztáknak, a 
zavarosnak tűnő víz ugyanis sok 
keményítőt tartalmaz. 

Egy EgyszErű PAstA 
(párve recept)

Hozzávalók:
• 1-2 vöröshagyma apróra 
vágva
• 2-3 aprított fokhagymagerezd
• 2-3 apróra vágott közepes pa-
radicsom
• 0,6 dl vékonyra vágott gomba
• 0,6 dl vékonyra vágott Oliva 
bogyó
• 0,6 dl barna cukor vagy más 
édesítőszer
• 0,6 dl sűrített paradicsom
• 1 teáskanál só
• Oliva olaj
• 50 dkg (1 csomag) spagetti 
vagy más tészta
• 3 evőkanál tészta főzővíz
A felhevített olíva olajban megpá-
roljuk a hagymákat, majd tovább 
pároljuk keverés közben a többi 
hozzávalóval.Ez után nagylángon, 

szintén keverés közben, a hozzá-
adott spagettivel vagy más tésztá-
val további öt percig főzzük.

orecchiette 
kArAmellizált 
hAgymávAl, cukor-
borsóvAl és rikottA 
sAjttAl 
(tejes)

Hozzávalók:
• 2 evőkanál Oliva olaj
• 9,5 dl apróra vágott 
vöröshagyma
• 50 dkg cukorborsó, 1 cm-es 
darabokra vágva
• 50 dkg kagyló tészta vagy 
orecchiette (kis fül alakú tészta)
• 1,2 dl rikotta típusú sajt
• 0,6 dl friss aprított bazsalikom 
levelek
• 1,5 teáskanál reszelt citromhéj
Egy nagy serpenyőben forró ola-
jon üvegesre pirítjuk a hagymát, 
majd kislángon további 10-15 
perc alatt sötét aranyszínűre pá-
roljuk. A hagyma háromnegyed-
ét félre tesszük egy tálba, a ma-
radék hagymához hozzátesszük 
a felvágott cukorborsót, melyet 
roppanósra sütünk 3 perc alatt. 
Levesszük a serpenyőt a tűzről és 
hozzákezdünk a tészta főzésének 
egy nagy lábosban (2,5 dl-ként 
egy evőkanál sóval), és félkész-
re főzzük. A serpenyőben lévő 
hagymához tesszük a tésztát és 
1,2 dl-t a tészta főzővizéből. Nagy 
lángon fél percig főzzük, majd kis 
lángon hevítve és állandó keverés 
mellett hozzáadjuk a rikottát, a 
bazsalikomleveleket, citromhéjat 
és annyi tészta főzőlevet, ameny-
nyit a szósz és a tészta megkí-
ván. Sóval és borsóval ízesítjük, 
koktélparadicsommal tálaljuk. A 
cukorborsó helyettesíthető brok-
kolival vagy cukkinival is.

Jó étvágyat!

Kürti Adrienn
Az írás a JMPoint a Zsidó Kö-

zösségért Közhasznú Alapítvány 
támogatásával jelent meg.

Még több recept: 
www.zsidokonyha.hu



Forrás ∑ A Latív Alapítvány időszaki kiadványa14  תשע"א תמוז

Mátot hetiszakasz az Örök-
kévalónak tett fogadalmak-

kal és kötelezettségekkel kezdő-
dik és leszögezi, hogy mindenki 
„aszerint cselekedjék, ami kijön 
a szájából” (4Mózes 30,3). Bár a 
tórai szakasz elsősorban az Örök-
kévalónak tett ígértekkel fogla-
kozik, a szellemiség általánosítva 
is igaz. Sámáj mondta: „Szólj ke-
veset és tégy sokat!” (Atyák Taní-
tásai 1,15). A gyermeknevelésben 
is megszívlelendő az üzenet. A 
Gemara külön óva int a gyerme-
keknek tett ígéretek megszegésé-
től. (Szuká 46b). 

Minden kapcsolatnak vannak 
nehezebb pillanatai, és minél 
intenzívebb egy kapcsolat, annál 
inkább elkerülhetetlenek ezek a 
megpróbáltatások. Gyermeke-
inkkel is így van ez. Ha a kapcso-
latunk gyermekünkkel – korábbi 
erőfeszítéseinknek köszönhető-
en- stabil, erős bizalomra épülő, 
akkor a nagyobb félreértések, 
véleménykülönbségek és konflik-

tusok is jól kezelhetőek. Ennek 
a központi eleme a korábban jól 
felépített bizAlom. A gyer-
meknek bíznia kell abban, hogy 
bármit tesz is az ember (szülő), a 
felé irányuló attitűd és motiváció 
pozitív és jó. Tényleg az Ő érdeke-
it, érzéseit tartja szem előtt, Neki 
szeretne jót, Őt félti és nem ön-
zés, saját akarat, elképzelés vagy 
önkiteljesítő vágy oltárán áldozza 
fel a gyerek akaratát, érzéseit.

A bizalomépítés egyik leg-
fontosabb eleme az őszinteség és 
a megbízhatóság. A gyermekek 
különösen nagyon érzékenyek, 
minden egyes ígéretünket szá-
mon tartják, és gyakran arányta-
lan kirohanásokkal reagálnak, ha 
a legkisebb ígértünket nem tar-
tottuk be. Sokkal nagyobb a tét, 
mint egy ígéret: saját szavahihe-
tőségünk és gyermekünk belénk 
vetett bizalma. Ezért legjobb, ha 
az „ígérem!” szót csak nagyon 
kivételes alkalmakra tartogat-
juk. Helyette használjuk: a meg-

próbálom vagy igyekezni fogok, 
meglátjuk mit tehetek, Isten se-
gítségével stb. kifejezéseket. Így 
ha mégis használjuk a megígé-
rem szót, annak súlya lesz és ha-
tása, mint ahogy az alábbi példa 
mutatja:

A hét éves Chájá tizenkét éves 
bátyjával veszekedett, aki azt 
találta mondani, hogy a kishú-
ga egy örökbefogadott gyerek. 
A kislány hitt a bátyjának és 
zokogás közepette rohant a szo-
bájába és párnájába temetkezve 
vigasztalhatatlanul sírt. Édes-
apja belépett a szobába és elma-
gyarázta neki, hogy bár az örök-
befogadásban semmi szégyen és 
rossz nincs, de ebben az esetben 
tényleg ők a biológiai szülők. 
A kislány tovább szipogott. „ 
Mondtam neked valaha is, kislá-
nyom, hogy ígérem?”- kérdezte 
lányát az apa. Chájá megrázta 
a fejét „Hát akkor most figyelj 
Rám! Mélyen a szemébe nézett és 
azt mondta: ígérem neked, hogy 

mi vagyunk az édes szüleid!” A 
kislány azonnal abbahagyta a 
sírást és megnyugodott, rájött, 
hogy testvére cukkolta nem túl 
szép módon.

Ha az édesapa elcsépelte vol-
na már az ígérem szót, nem ért 
volna el ilyen hatást vele ebben 
a kritikus helyzetben. A felesle-
ges ígéretektől való tartózkodás 
és az ígéretek vagy ahhoz közeli 
kijelentések betartása nemcsak 
a bizalomépítés fontos eszköze, 
hanem ezzel jó példát mutatunk 
gyermekeinknek egész életükre, 
amit saját emberi kapcsolataik 
építése során használhatnak.
    
   

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

www.trendeli.hu

Forrás: 
Rabbi Noach Orlowek: 
My child, my disciple, 

Feldheim Publishers

Tartózkodj a felesleges 
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Az ígéret

gy napon egy fiatalember 
a bölcs rabbi Simon ben 

Setáchhoz fordult tanácsért. 
–Segíts, kérlek! Sehogy sem tu-

dom megállni, hogy ne bűnözzek. 
Bármit teszek a végén bűn lesz 
belőle. Attól tartok, lassan már 
nincs olyan parancsolat, amit 
meg ne szegtem volna! – mondta 
szomorúan.

–Csak egy dolgot ígérj meg ne-
kem, de azt be is kell tartanod, 
soha többet ne hazudj! – javasol-
ta a bölcs rabbi.

–Rendben! De hogy fog ez se-
gíteni nekem az összes többi bűn 
elkerülésében? – kérdezte a fiú.

–Majd meglátod! – válaszolta 
a bölcs.

Már aznap délután észrevette 
a fiatalember, hogy a szomszédja 
tárva-nyitva felejtette az ajtaját 
és a szobában drága tárgyak van-
nak. Nem bírta megállni, hogy 
be ne menjen. Egy nagy dobozba 
berakta a pénzt, ékszereket, ezüst 

gyertyatartót és mindent, amit 
értékesnek gondolt. Saját házá-
ba visszatérve így gondolkodott: 
soha senki nem fogja megtudni, 
mit tettem. Ha majd jön a szom-
szédom, és kérdezgetni kezd, 
majd azt mondom, hogy semmit 
sem láttam. De jaj! Várjunk csak 
egy percet! Hiszen ez hazugság 
lenne! És ha jönnek a rendőrök, 
nekik is kénytelen leszek hazud-
ni?! Hogy tarthatnám így be Rab-
bi Simonnak tett ígéretemet?

A fiatalember visszament 
szom       szédja lakásába és visszatet-
te a tárgyakat a helyükre. Jóleső 
büszkeséget érzett. Bizony Rabbi 
Simon nagyon jó tanácsot adott! 
Az igazmondással sok szörnyű 
bűntől óvom meg magamat! 

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

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

Forras_borito_januar_nyomda.indd   2-3 2011.01.07.   10:52:22

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.
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Játssz velünk! – Zsidó kvíz

1. Jákob elsőszülöttje. 2. Szeszes ital, amit Pészachkor tilos fogyasztanunk. 3. Mi volt az első meghatározó esemény, ami Támuz 17-
én történt? 4. XX. századi német zsidó zeneszerző. 5. Hányszor állítja meg az angyal Bilámot, amikor a zsidókat ment megátkozni? 
6. Hány állandó közösségi böjt van? 7. Ha nincs bor, mi az, amire szintén lehet kiddust csinálni péntek este? 8. Milyen néven jelenik 
meg később a Tánáchban Pinchász?  9. Hány napig lesz tisztátalan az, aki halottal érintkezik? 10. Ki volt Pinchász apai nagyapja? 

Küldd be megfejtésedet augusztus 1.-ig az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!

A megoldások augusztus 2-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: 
Náásze veNismá

Az előző rejtvény nyertese: 
Lévai Erika
Budapest

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!


