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Játssz velünk! – Zsidó kvíz



Jelentkezés:
Davidovics László (Joszi)
Tel.: +36 70 320-4290  Email: info@lativ.hu
Ismerkedj meg velünk!

A Lativ Kolel szeretettel vár minden zsidó fiatalt, akit 
érdekel ősei hagyománya, és aki szeretne kellemes 
hangulatban, zsidó fiatalok között tanulni és az 
ünnepeket velük együtt tölteni.

Látogass el oldalunkra:www.lativ.hu

DIÁK TAGJAINK SZÁMÁRA 
ÖSZTÖNDÍJAT BIZTOSÍTUNK!

Lativ Alapítvány: zsidó bölcsesség, hagyomány, életélmény
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Tóra és a világ egymással pár-
huzamosak. A Tóra a spiritu-

ális forrás, a világ a fizikai megje-
lenés... A Tóra és a fizikai valóság 
közötti párhuzamosság természe-
te az, hogy a Tóra az ok, és a vi-
lág az okozat. Nem elég megérte-
ni azt, hogy a fizikai világ minden 
egyes eleme és a Tóra között kap-
csolat áll fenn; fontos felismerni 
azt is, hogy a világ minden egyes 
részlete azért létezik, mert a Tóra 
úgy mondja. Valójában minden 
egyes elem összes apró részlete 
azért létezik a világban pontosan 
úgy, ahogy létezik, mert a Tóra 
magában foglalja az összes kis 
részletet.

Ennek a kapcsolatnak a leírá-
sára leggyakrabban használt ha-

sonlat a tervrajz: a Tóra a terve a 
világnak. Éppen ahogy az építész 
először megalkotja a tervrajzot, 
majd az építő követi azokat a ter-
veket, amikor a fizikai építményt 
megépíti, ugyanúgy Isten először 
létrehozta a Tórát, majd azt terv-
ként használva megteremtette a 
világot. „Belenézett a Tórába, és 
megteremtette a világot.”

De ennek a gondolatnak van 
még egy további mélysége: A Tóra 
nem csak egyszerűen egy terv – 
abban az értelemben, ahogy az 
építész rajza is az –, ez a terv a 
génekhez hasonlítható! A gének-
be bele van kódolva, magukban 

hordozzák a szervezet felépítésé-
nek a folyamatát. A genetikai kód 
nyilvánvalóan megfelel a szer-
vezet fizikai megjelenésének, de 
óriási tévedés lenne ezt úgy értel-
mezni, hogy a gének leírják a fizi-
kai valóságot, hogy kifejezik azt. 
Nem leírnak és nem is kifejeznek. 
Ők maguk az okai annak, ahogy 
a test kinéz, és ők maguk az uta-
sítások, a mechanizmusok, amik 
megalkotják a fizikait. Igazából a 
test fejezi ki a géneket!

...De van még több. A Tóra 
nem csak egyszerűen a Teremtés 
és a világ történetének az elmesé-
lése; a ‚Nefes háchájim’ magya-
rázza, hogy a Teremtés „folyama-
tosan” tart, a világ folytonosan 
újrateremtődik a Teremtő által. 

Minden pillanat éppúgy, ahogy a 
legelső. Isten szava folyamatosan 
mondatik és folyamatosan ölt 
testet a világ anyagában és ese-
ményeiben. És mivel a Tóra Isten 
szava, ezért a Tóra a folyamatos 
Teremtés közvetítője. Nem egy 
történelemkönyv, és nem egy le-
írás, hanem a világ génjeit foly-
ton-folyvást megvalósító kozmi-
kus mechanizmus.

A modern világban különösen 
nehéz megérteni ezt a gondola-
tot. A nyugati gondolkodás a vé-
ges, fizikai dimenziókon alapul; 
a valóság mércéje a laboratóri-
um, és ami megfoghatatlan vagy 

tapasztalás útján megmérhetet-
len, azt nem vesszük komolyan. A 
spiritualitás teljes világát szám-
űztük a személyes élmény és hit 
birtokába. A nyugati elme nem 
érti a transzcendenst. Ennek a 
világnak a középpontjában a fi-
zikai létezés található; a spiritu-
ális bölcsesség legjobb esetben is 
csak kommentárként szerepel.

Egy ilyen világkép alapján a 
Tóra leír, elemez, kommentál. 
Gyakran hallani olyan dicsérő 
szavakat a Tóráról, hogy milyen 
mély, meg hogy milyen átható-
an felismeri a világ majd’ minden 
aspektusát. De valójában ez egy 
zagyvaság, és aki ilyet mond, az 
valójában a Tóra ellen beszél.

Nézzük meg ezt egy tipikus pél-
dán keresztül: Gyakran hallani, 
hogy a kóserság törvényei mögött 
egészségügyi megfontolások rej-
lenek - bizonyos ételek nem kóse-

rek, mert egészségtelenek. A Tóra, 
a nagy bölcsességében megtiltja az 
ilyen ételeket, azért, hogy vigyáz-
zon a törvényeit betartók egészsé-
gére. Néhány húsfajta hajlamos a 
galandféreg általi fertőzöttségre; 
a rákfélék a tenger olyan részén 
élnek, ami hepatitisszel és egyéb 
kórokozókkal van fertőzve… stb.

Természetesen van igazság eb-
ben megközelítésben, hogy a Tóra 
általi élet egészséges; a Törvényt 
tartó élet egy nagy előnye a tény-
leg fizikai és mentális jólét, ami a 
Tóra betartásának fontos eleme. 
De ha ezt jobban átgondoljuk, rá-
mutat ennek a megközelítésnek 

az alapvető hibájára: az ilyen em-
ber a fizikai világot tekinti elsőd-
legesnek (a világ ilyen: vannak 
egészséges és egészségtelen éte-
lek, csak egyszerűen így vannak 
a dolgok). És most a Tóra ezzel 
a valósággal foglalkozik. A Tóra 
másodlagos a véges világ mögött, 
és természetesen az is véges kell, 
hogy legyen. A Tórát meg lehet 
változtatni! Amint egy korábban 
nem kóser ételről a modern tudo-
mány segítségével kiderül, hogy 
egészséges, máris szabadon fo-
gyaszthatóvá válik. Végül is a til-
tás egész alapja pusztán egészség-
ügyi megfontolás volt.

De a spirituális titok pont a for-
dítottja. Néhány étel tiltott; az ok 
tisztán spirituális, akár felfogjuk 
a mélységeit, akár nem.  Az elsőd-
leges elem a spirituális, a transz-
cendens. Valójában, lehet, hogy a 
tiltott ételek fizikai tulajdonságai 

azért olyanok, amilyenek, mert a 
spirituális lényegük tisztátalan: a 
rák fertőzött helyen lakik, és fizi-
kailag egészségtelen lehet, mert 
nem kóser!

Így kell egy zsidónak ezt gon-
dolnia. Ha az ember spirituálisan 
éber szeretne lenni, erőfeszítése-
ket kell tennie, hogy letörje a nyu-
gati gondolkodás sémáit, amik a 
világot véges határok közé szorít-
ják.  A transzcendens bölcsesség 
kell, hogy elsődlegessé váljon.

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

A Tóra és a világ

A
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Nászó ∑ A jó kerítés

Beháálotchá ∑

A második esély

ét szokatlan téma került egy-
más mellé Mózes IV. köny-

vének az 5. és 6. fejezetében: a 
názir és a szotá.

A názir egy olyan ember, aki 
ön megtartóztatási fogadalmat 
tesz, mely magában foglalja a 
bor, a szőlőlé vagy bármi fogyasz-
tását, ami a szőlővel kapcsolatos. 
Az önmegtartóztatási időszak le-
teltével a názir egy áldozatot hoz 
és megborotválkozik.

A szotá egy olyan asszony, akit 
a férje figyelmeztetett, hogy tar-
tózkodjon egy bizonyos ember-
től, aztán mégis látták őt, hogy a 
felszólítás ellenében cselekedett. 
Őt elviszik a Szentélybe, ha ár-
tatlannak vallja magát, innia kell 
egy speciális vízből és egy feszült-
ségekkel teli szertartáson kell ke-
resztülmennie, hogy bebizonyo-
sodjon az ártatlansága.

Bár ezek a bibliai események és 
részletek a mai ember életén kí-
vül esnek, mégis lényegük az élet 
egy alapvető aspektusát érinti és 
ugyanolyan aktuális, mint régen. 
Dióhéjban: miként tudjuk meg-
előzni, hogy olyan dolgot cse-
lekedjünk, amiről tudjuk, hogy 
nem helyes?

A szotá, akiről azt feltételezik, 
hogy házasságtörést követett el, 
kap egy esélyt, hogy tisztára mos-
sa a nevét a Szentélyben elvégzett 
szertartás által. A názir önként 

vállalja az önsanyargatást, rend-
szerint egy hónapra. 

Az előbbi az illendőség határa-
it lépte át, az utóbbi mesterséges 
korlátokat állít fel.

Még ha a szotá nem is követett 
el házasságtörést, de illetlenül vi-
selkedett és ez gyanúba keverte. 
A názir tisztának és szentnek lát-

szik. Mégis mindkettőjük egyfor-
mán vétekáldozatot (chátát) kell 
hozni. A Talmud kérdezi, hogy a 
názirnak miért kell ezt az áldoza-
tot hoznia? Nemcsak, hogy nem 
tett semmi rosszat, de úgy tűnik, 

hogy túlteljesíti a kötelességét, 
azzal, hogy önmegtartóztatási fo-
gadalmat tesz.

A Talmud válasza, hogy a názir 
azáltal, hogy megengedett örö-
möktől tartózkodik, elfordul az 
Örökkévaló gyönyörű világától.

Miért veszi magára a názir 
az önmegtartóztatási fogadal-
mat? Mert úgy érezte, hogy kö-
zel áll egy szabály áthágásához. 
Ha nyitva tartjuk a szemünket, 
ami azért időnként előfordul, lát-
hatjuk a saját „jécer háránkat” 

(olyan hajlam, mellyel spirituális 
károkat okozunk magunknak), 
és akkor lehetőségünk van ten-
ni valamit. Utána visszatérünk 
a status quohoz és nem vesszük 
észre hibáinkat. Egy pillanatra 

Az Örökkévaló így szólt Mózeshez 
a Szináj pusztaságban, az egyip
tomi kivonulás második évé
ben, az első hónapban: Izrael 
gyer mekei hozzák a pészáchi 
áldozatot a helyes idejében… És 
voltak emberek, akik (rituálisan) 
tisztátlanok voltak, mert halottal 
kerültek érintkezésbe, és nem 
tudták teljesíteni a pészáchi áldo
zatot azon a napon, és jöttek Mó
zes és Áron elé azon a napon. Azt 
mondták nekik: azért vagyunk 
tisztátlanok, mert halottal ke
rültünk kapcsolatba, miért va
gyunk mi rosszabbak, hogy ne 
hoz hassuk az áldozatot az Isten 
előtt az idejében, Izrael gyermekei 
között? (Mózes IV. könyve 9:1-7) 

A Midrás azt mondja, hogy ők 
szent emberek voltak. Ezeket a 
törvényeket közvetlenül Mózestől 
is megtanulhattuk volna, mint 
a többit, de „az érdem az érde-
mes kezébe jön”. Ezért a második 
Pészách lehetőségét az ő történe-
tük kapcsán tanuljuk.

Hogyan lettek tisztátlanok? A 
Szuká traktátusban a Talmud azt 
mondja, hogy Mész Micvá teme-
téssel voltak elfoglalva /olyan ha-
lottal, akinél nem volt más, hogy 
eltemesse/. A végső jócselekede-
tet megtenni egy ilyen emberrel 
még a pészáchi áldozatnál is elő-
rébbvaló, ezért magukra vállalták 
ezt a feladatot – noha jól tudták, 
hogy ettől rituálisan tisztátlanok 

lesznek, és nem fogják tudni tel-
jesíteni a másik micvát. 

A megtisztulás a Szentélybe 
való belépéshez egy hét napos fo-
lyamat volt, és az utolsó napjuk 
Erev Pészách volt. Onnan tud-
juk ezt, hogy a Tóra azt mond-
ja: „nem tudták azon a napon be-
mutatni a pészáchi áldozatot”. 
Vagyis, azon a napon nem, de a 
következő napon már igen. 

Rav Tzvi Elimelech Hertzberg 
azt mondja, hogy ezeknek az em-
bereknek a nagysága abban rej-
lett, hogy az aktuális kötelessé-
güket nézték, és nem aggódtak 
a holnap miatt. Bizonyosan tud-
ták, hogy Pészách előestéjén 
tisztátlanok lesznek, és így nem 

hozhatnak majd áldozatot. Azt is 
tudták viszont, hogy a pillanat-
nyi micvájuk az, hogy segítsenek 
az elhunytnak végső nyugalomra 
térni. A magas spirituális szint-
jük miatt nem rázták le magukról 
a Mész Micvá kötelességét, noha 
tudták, hogy ezzel feladják a le-
hetőségét annak, hogy minden-
ki mással együtt vegyenek részt a 
pészáchi áldozatban.  

Ezért ismétli meg a vers az 
„azon a napon” kifejezést – 
mondja Rav Hertzberg – nem 
tudták meghozni a pészáchi ál-
dozatot azon a napon, és Mózes 
és Áron elé jöttek azon a napon. 
Ezek az emberek azt a kötelessé-
güket nézték, ami „azon a napon” 
volt. Jöttek Mózes és Áron elé, és 
azt mondták: mi olyan emberek 
vagyunk, akik „azon a napon” él-
nek, nem a jövőben, és ezért telje-
sítettük a micvát, annak ellenére, 
hogy tudtuk, hogy így tisztátla-
nok leszünk, és nem fogunk tudni 

hatalmába kerít a józan ész. Ha 
ezt nem használjuk ki, elszalaszt-
juk a lehetőséget.

Rabbi Cáddok HáKohén 
(Lengyelország 1823-1900) 
mondja, hogy Izrael népe sie-
tősen lett kihozva Egyiptomból 
azért, hogy megértsük, időnként 
meg kell ragadnunk a spirituá-
lis lehetőségeket. Még akkor is, 
ha ez az apropó valami negatí-
vat foglal magába, mint a názir 
önmegtartóztatása, melyért az 
Örökkévaló ugyan haragszik, de 
megéri, ha ezáltal egy rossz tulaj-
donságon úrrá lehet lenni.

A szotá egy figyelmeztetés, hogy 
időnként az ember egy sugallat 
hatására helytelenül cselekszik, 
mint például házasságtöréskor. 
Ahhoz, hogy megvédjük magun-
kat ezektől az impulzusoktól, 
gondoskodnunk kell róla, hogy 
a környezetünkben ne legyen 
ilyen ösztönzés. Gondolnunk kell 
a személyes korlátozásokra, me-
lyeket sokszor magunknak kell 
kialakítani.

Két klasszikusnak számító zsi-
dó könyv foglalkozik a személyi-
ség fejlesztésével: A szívek kö-
telességei (Rabbi Bachya Ibn 
Pakuda XI. századbeli műve, 
mely eredetileg arabul íródott) 
és az Egyenesek ösvénye (Rabbi 
Moshe Chaim Luzatto 1740). 
Ezek a könyvek az önmegtartóz-
tatást helyénvaló lépésnek tart-
ják a spirituális növekedéshez 
vezető úton. Természetesen ez, 
mint életmód, szembemegy az 
Örökkévaló akaratával, de helyes 
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Slách ∑ A kémek 
bűne – Ki a felelős?

H
etiszakasz

eszköz arra, hogy legyőzzünk egy 
belső vágyat. Nehéz egyszerre 
élni a mindennapi életet - házas-
ság, gyerekek, munka - és ugyan-
akkor emelkedettnek is lenni. 
Könnyű úgy spirituálisnak len-
ni, ha az ember elhagyja a társa-
dalmat és elvonul a természetbe 
meditálni.

A világ nem véletlenül lett így 
teremtve. Úgy kellene viszo-
nyulnunk a világhoz, ahogy az 
Örökkévaló teremtette. De időn-
ként el kell vonulnunk, kell egy 
hely és egy kis idő, hogy egyedül 
legyünk, hogy összeszedjük ma-
gunkat és emlékeztessük magun-
kat az igazi feladatunkra.

Aztán vissza kell térnünk az 
élet napi kihívásaihoz.

A názir a korlátokat szimbo-
lizálja, mert bár elsősorban a 
bortól tartózkodik, a tiltás vo-
natkozik a szőlőre, mazsolára, 
ecetre, szőlőmagra és minden-
re, ami akár távolról is kapcso-
latos a borral. A korlátok segítik 
a názirt, hogy ne menjen bor kö-
zelébe, mely az önmegtartóztatás 
valódi tárgya..
A Pirké Ávot elején az első erköl-
csi tanítás tanácsolja, hogy ál-
lítsunk magunknak korlátokat. 
Mindnyájunknak szüksége van 
határokra. Minél jobban megis-
merjük magunkat, annál világo-
sabb lesz, hová kell állítanunk 
ezeket a korlátokat.

Rabbi Max Weiman
Forrás: Aish.com

Fordítás: G.Sz.

áldozni Pészáchkor.
Gondoljuk meg, mekkora ön-

feláldozás volt ez a részükről: 
Ezek az emberek tudták, hogy a 
legelső pészáchi áldozatot mu-
lasztják el (mivel a kivonulás 
csak egy évvel azelőtt történt). 
És mégis eltemették a halottat, 
olyan emberrel téve jócselekede-
tet ez által, aki nem fog tudni há-
lát mutatni, és akinek nincsenek 
ismert rokonai, akik köszönetet 
mondanának az ő részéről.

A halottal törődtek, és az az-
napi micvájukkal, nem a követ-
kezővel. Ez a nagy önfeláldozás 
és másokkal való törődés (még 
a saját kárukra is) volt az egyi-
ke azoknak az érdemeknek, amik 
miatt a történetük örökre le lett 
jegyezve.

Rabbi Yaakov Menken
Forrás: torah.org
Fordította: D.Ch.

„És elnevezte Mózes Hóseát, Nún 
fiát Jósuának.” (4Mózes 13,16)

A tizenkét kém elindulása előtt 
Mózes megváltoztatta tanítványa 
nevét Hóseáról Jósuára. Ez a vál-
toztatás egy imát is magában fog-
lal, hogy az Örökkévaló óvja meg 
Jósuát a kémek rossz tanácsától. 
Magyarázatra szorul, hogy Mózes 
miért küldte előre a kémeket, ha 
tartott attól, hogy rosszat fognak 
mondani Izrael földjéről. Továbbá 
miért imádkozott csak Jósuáért, 
míg Kálevért és a többiekért nem?

A Vilnai Gáon (az Emuná 
VeHásgáchá című munkájában) 
mondja, hogy az Örökkévaló há-
romféle módon nyilvánítja ki 
gondviselését. Az elsőt úgy hív-
ják, hogy „hánhágá niszit”, nyil-
vánvaló csodák. Ez volt az eszköze 
a negyven éves sivatagi vándorlás 
során. A „dicsőség felhője” kísér-
te őket nap mint nap és egy tűz-
oszlop éjszaka. Az égből hullott 
mannát ettek és a szomjukat egy 
olyan sziklából eredő víz oltotta, 
mely kísérte őket a vándorlás so-
rán. Amikor bűnöztek, az Isteni 
büntetés azonnal bekövetkezett 
félreérthetetlen módon.

Az Örökkévaló gondviselésé-
nek második fajtáját úgy hívják: 
„hánhágát niszim nisztárim”. Eb-
ben a szakaszban az Örökkévaló 
rejtett csodákkal viszonyul hoz-
zánk. Ilyen volt a kapcsolat a 
Teremtő és népe között Izrael föld-
jén a száműzetés előtt. Akko riban 
nyilvánvaló volt a természet és a 
Tóra törvényeinek betartása kö-
zötti közvetlen összefüggés. Mikor 
betartották a micvákat és törődtek 
a Tórával, az eső a megfelelő idő-
ben esett a szükséges mennyiség-
ben, egészség és gazdagság volt az 
osztályrészük, és amikor bűnöz-
tek, aszály és éhség következett.

Az Izrael földjéről való kiűze-
tés óta tapasztalhatjuk az Isteni 
gondviselés harmadik típusát, 
amit úgy hívnak: „heszter pánim”. 
Ilyenkor az Örökkévaló elrejti ar-
cát előlünk és nem vagyunk ké-
pesek látni a gondviselését.

A Vilnai Gáon úgy magyaráz-
za, hogy az Isteni gondviselés kü-
lönböző megnyilvánulásai csak 
a mi tudatunkban különböznek. 
Valójában az Örökkévaló egy-
formán vezeti a világot akkor is, 
amikor magától értetődően ta-
pasztaljuk meg a csodáit és akkor 
is, amikor csak a működő ter-
mészetet látjuk. Az Örökkévaló 
csak elrejti az arcát az utóbbi 
időszakban.

Ősapáink a sivatagban tudatá-
ban voltak annak, hogy a Szent-

földre való belépéskor az Örök-
kévaló hozzánk való viszonyulása 
meg fog változni, a nyilvánvaló 
csodákat a természet csodái vált-
ják fel. Nem fog hullni manna az 
égből, hanem szántani, ültetni és 
aratni kell, hogy ehessünk. Nem 
fogja őket kísérni egy forrás, ha-
nem az esőtől fog függni, hogy 
olthatják-e szomjukat. A tévedé-
sük abban állt, hogy arra a követ-
keztettek, hogy ha az életüket a 
természet rendje fogja meghatá-
rozni ugyanúgy, mint a világ töb-
bi részének, akkor a végső sike-
rük vagy bukásuk a saját katonai 
bátorságuktól függ. Ez egy súlyos 
hiba volt.

Ez a téves szemlélet volt az oka, 
hogy Mózes imádkozott Jósuáért. 
Mózes úgy gondolkozott, hogy 
jobban tudja bebizonyítani téve-
désüket, ha engedi, hogy meg-
lássák az országot. Azt remélte, 
hogy rájönnek, Izrael meghódí-
tása nem lehetséges saját erőből. 
Az Örökkévaló mégis biztosította 
őket arról, hogy valóban meghó-
dítják az országot. Arra a követ-
keztetésre kellett volna jutniuk, 
hogy az Örökkévaló nyilvánva-
lóan továbbra is segíteni kívánta 
őket, bár egy kevésbé természet-
feletti módon.

Jósua, lett kiválasztva a zsidó 
nép vezetésére az Isteni gond-
viselésnek ezen új szakaszában. 
Neki szüksége volt egy különle-
ges imára, hogy megszabaduljon 
a természetről alkotott torz szem-
léletétől. A Jósua név kifejező, - 
Hásem Josiá - az Örökkévaló se-
gítsen meg. Az Örökkévaló neve 
képviseli a szintézist a termé-
szeti világ nyilvánvaló ok-oko-
zati összefüggései, valamint az 
Örökkévaló és az ember közötti 
bensőséges spirituális kapcsola-
ta között. A „jud” utal az eljöven-
dő világra, a „hé” a jelen világra. 
Mózes azért imádkozott, hogy 
Jósua úgy tekintsen a természet-
re, mint egy lepelre, mely palás-
tolja az Örökkévaló jelenlétét. 
Ezen felül a természet - hátévá - 
és „Elokim” (Isten) számszerűen 
egyenlő.

Mózes azt mondta a kémeknek, 
hogy hozzanak Izrael országának 
gyümölcseiből, vagyis azzal az üze-
nettel térjenek haza, hogy tovább-
ra is az Örökkévaló jóindulatától 

függnek. Víz nélkül a gyümölcsök 
nem tudnak nőni és Izraelben a víz 
kizárólag az esőtől függ, ami nyil-
vánvalóan nem az emberen múlik. 
Mózes azt akarta, hogy ismerjék 
fel, hogy bár Izraelben több erő-
feszítésre lesz szükség a megélhe-
tés biztosításához, a végeredmény 
ugyanúgy csak az Örökkévalón 
múlik, mint mikor a manna köz-
vetlenül az égből hullott.

Sajnos csak Kálev és Jósua ér-
tette meg ezt. A többiek csak azt 
látták, hogy az ő természetes ké-
pességeiket meghaladja az or-
szág meghódítása és arra követ-
keztetésre jutottak, hogy még az 
Örökkévaló maga se tudna segí-
teni, mert Ő azt választotta, hogy 
a természet rendje uralkodjon fe-
lettük. Ez az érvelés vezetett az 
oktalan síráshoz Tisá Beáv éj-
szakáján, mikor az emberek a re-
ménytelenség miatt sírtak.

Az sivatagban ezen az éjsza-
kán hullatott oktalan köny-
nyek eredménye lett a Szentély 
lerombolása Tisá Beávkor és 
száműzetésünk, így tisztán lát-
hatjuk, mennyire függünk az 
Örökkévalótól. A tehetetlensé-
günk miatti sírás helyett a Tisá 
Beávkor hullajtott könnyeknek 
azt kell hirdetni: Örökkévaló, Te 
megígérted, hogy megváltasz a 
száműzetésből. Ezt mi nem tud-
juk saját erőnkből elérni. Neked 
kell minket megváltani.”

Rabbi Jerucham Levovitz, a 
Mir jesiva híres felügyelője, így 
magyarázza a Szotá traktátus vé-
gén lévő Misnát: a Megváltó nem 
jön el mindaddig, amíg mi a si-
kereinket és kudarcainkat ter-
mészeti okokra vezetjük vissza. 
Ameddig a világban zajló ese-
ményekre politikai, gazdasági 
és szociológiai magyarázatokat 
adunk és felmentjük magunkat a 
Tóratanulás alól, arra hivatkoz-
va, hogy valamiből meg is kell 
élni, nem vagyunk érdemesek rá, 
hogy véget érjen a száműzetés.

Erősítsük meg az Örökkévalóba 
vetett hitünket és bizalmunkat, 
hogy végre felszáradjanak Tisá 
beáv könnyei és örvendezve ün-
nepelhessünk, mert a Megváltó 
eljön Cionba!

Rabbi Zev Leff
Forrás: aish.com

Fordítás: G.Sz.
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asi arról számol be, hogy 
Korách hogyan kezdeménye-

zett lázadást a zsidó nép kijelölt 
vezetői ellen. Összegyűjtött a kö-
zösség főemberei közül 250-et, 
felöltöztette őket kék bíborszínű, 
gyapjú köntösbe. Ez a kék bíbor, 
a tchélet szín, a cicesz egyik rojt-
jának a színe, amely nézőrojtként 
az Örökkévaló parancsolatai-
ra emlékeztet. Odamentek tehát 
Mó  zes elé és megkérdezték, hogy 
ez a teljesen tchélet színű köntös 
nem helyettesítheti-e cicesz/rojt 
viselését. Amikor pedig Mózes 
azt feleli nekik, hogy így is kötele-
ző rojtot viselni a ruhán, kinevet-
ték azt mondván, hogy lehetsé-
ges-e, hogy egy bármilyen színű 
ruhát egy szál tchélet mentesít, 
amíg az egész tchélet színű ruha 
nem mentesíti magát?

égóta elterjedt tradíció a zsi-
dó vallásban a Tánách, avagy 

a Biblia zsidó kánonjából egyes 
könyveket ünnepek alkalmá-
ból felolvasni. Az úgynevezett öt 
megilla (tekercs) a Tánách utol-
só részében, az egyéb iratok (hé-
berül Ketuvim) között található; 
elnevezésüket valószínűleg on-
nan kapták, hogy ezek a könyvek 
voltak kiválasztva felolvasásra az 
ünnepi liturgia során. Ez az öt 
könyv (az ünnepek sorrendjében, 
Niszán hónaptól számitva): Sir 
Hásirim, avagy az Énekek Éneke, 
melyet Peszáchkor olvasunk fel; 
Megillát Rut, avagy Rut teker-
cse, melyet Sávuotkor olvasunk 
fel; az Échá, Jeremiás próféta 
siralmai, melyet Tisá Beávkor 
olvasunk; Kohelet, a Prédikátor 
könyve, mely Szukkot ünnepén 
hangzik el; valamint Megillát 
Eszter, Eszter könyve, melyet 
Purimkor olvasunk.

A legkorábbi forrás, amit ta-
lálunk és ezeknek a könyveknek 
a liturgiai rendben való felolva-
sásának elterjedtségére utal, a 
Talmud egyik úgynevezett „kis 
traktátusában”, a Mászechet 
Szoferimben található. A „kis 
traktátusok” (Mászechtot Ketá
not) olyan misnai időkből szár-

mazó források, melyek nem ke-
rültek be a Talmud rendjeibe, 
mégis egy-egy témához szerve-
sen kapcsolódnak, és eszerint is 
szerkesztették őket. A Mászechet 
Szoferim főként a Tánách könyvei 
irásának szabályaival foglalkozik. 
A 14. fejezet 3. háláchájában ta-
láljuk, hogy az öt megilla felolva-
sásakor külön áldást kell monda-
ni, annak ellenére, hogy az egyéb 
iratok között szerepelnek.

Mindegyik megilla témájában 
és mondanivalójában csatlakozik 
az ünnephez. Ez a kapcsolódási 
pont nem teljesen egyértelmű 
Rut tekercsével kapcsolatban. 
A könyv egy moabita nőről szól, 
aki a „zsidó királyság anyja” lesz. 
Miért pont ezt a könyvet jelölték 
ki bölcseink, hogy Sávuot ünne-
pekor felolvassuk?

A kérdésre több választ is talá-
lunk a háláchikus irodalomban. 
Az egyik Rut tekercséhez kap-
csolódó Midrás-gyűjtemény, a 
Rut Zuta (1:1) expliciten teszi fel 
a kérdést: „Mi a kapcsolat Rut és 
Sávuot, a Tóraadás ünnepe kö-
zött? Hogy megmutassa, hogy a 
Tóra szenvedés és szegénység ál-
tal adatott.” A Máchzor Vitry (XI. 
századi értekezés, mely többek 
között döntvényeket tartalmaz 
illetve szokásokat rögzít; Rási 
tanitványainak egyike, Szimcha 
ben Smuel miVitry, francia Tal-
mud-tudós munkája) két továb-
bi lehetséges okot jelöl meg. Az 

egyik, mivel a könyv eseményei-
nek egyik katalizátora az aratás, 
Sávuot ünnepe pedig többek kö-
zött az aratás ünnepe is (Chág 
Hákácir). A másik, mivel Rut 
személye a zsidóságba való beté-
rés példaképe, Sávuot ünnepekor 
pedig, a Tóra elfogadásakor, a 
zsidó népet a betérőkhöz hason-
lítja az ággádikus irodalom.

A Midrás elmeséli, hogy Rut 
Eglonnak, a moábita királynak 
volt a lánya. Mivel érdemelte ki 
Eglon, akiről a Birák könyvében 
olvasunk, és aki a zsidó népet 
erőszakkal elnyomta, hogy a lá-
nya Dávid király, és rajta keresz-
tül a messiás ősanyja legyen?

A Kicur Sulchán Áruch 15. fe-
jezetében, mely a Káddis törvé-
nyeivel foglalkozik, a következőt 
olvassuk a 6. hálácha második 
felében: „Vannak, akik szerint 
a Káddis és egyéb szent dolgok 
[felolvasása] alatt (mint például 
a Kedusá az Ámidá ismétlése-
kor) mindig fel kell állni, ezt pe-
dig egy il fortiori logika (héberül 
kál váchómer, egyszerűbb eset-
ről a nehezebbre való következ-
tetés) alapján tanulhatjuk Eglon, 
Moáv királyának esetéből, ahogy 
azt [a Birák könyvében] olvassuk 
(3:20): «… és Ehud odajött hoz-
zá […], és azt mondta neki: Isten 
szavát hoztam el neked, mire 
[Eglon] felállt a trónjáról.» Ha 
Eglon, Moáv királya, aki bálvány-
imádó volt, felállt Isten szavára, 

mennyivel inkább nekünk, aki az 
Ő (Isten) népe vagyunk, nem kel-
lene [felállni]? És ezért érdemes 
nehezíteni [és felállni a Káddis 
alatt, még ha nincs is előírva].” A 
Midrás szerint ez a tisztelet volt 
az, amivel Eglon kiérdemelte, 
hogy leszármazottai között a zsi-
dó királyi ház nagyjai legyenek, 
még akkor is, ha ő maga nem egy 
igazságos és jó uralkodó volt.

Visszatérve az első kérdésre, 
hogy mi a kapcsolat Sávuot és 
Rut tekercse között, bölcseink 
még egy lépéssel továbbmen-
nek a kérdezésben: Mi szükség 
volt egyáltalán Rut tekercsének 
megírására, hiszen nem szerepel 
benne se rituális, se polgárjogi 
törvény, parancs vagy tilalom! 
Miért íródott akkor? Azért, hogy 
megtanítson bennünket milyen 
jutalom vár azokra, akik jócse-
lekedetek (cheszed) hajtanak 
végre. Ami Rut személyében 
különleges, hogy számára a jó-
cselekedetek csak ugródeszkát 
jelentettek ahhoz, hogy minden 
más jó tulajdonságot a magáévá 
tegyen, a jócselekedetek önma-
guk nem a végcél voltak. Erre kell 
mindannyiunknak törekedni, 
hogy Sávuotkor teljes szívvel el 
tudjuk fogadni a Tórát, akárcsak 
őseink a Szináj-hegy lábánál.

Balla Zsolt rabbi

A Maharal úgy magyarázza az 
előzőeket, hogy Korách nem csu-
pán azt tette gúny tárgyává, aho-
gyan Mózes rendelkezett ebben a 
kifejezett micvában. Korach kifo-
gása Mózes és Áronnal szemben 
az volt, hogy annak ellenére, hogy 
az egész közösség, tehát minden 
egyes személy szent, és Isten kö-
zöttük lakozik, „miért emelitek 
magatokat az Örökkévaló gyü-
lekezete fölé”? Nincs szükség a 
ruhában tchélet színű szálra és 
nincs szükség spirituálisan fel-
sőbbrendű vezetőkre egy olyan 
közösségben, ami teljességgel 
szent. Korách úgy érezte, hogy 
mindenkinek egyenlő lehetősé-
get kell adni, hogy Istent szolgál-
hassa bármilyen lehetséges mó-
don. Amit viszont Korách nem 
vett figyelembe, hogy nem Mózes 

nevezte ki Áront kohen gádolnak 
(főpapnak), hanem Isten tette. 
Az a tény, hogy mások is szentek 
és képesek Istent a Miskánban 
(szent sátorban) szolgálni, még 
nem jelenti azt, hogy Isten ezt 
várná el tőlük. 

Egyszer egy chászid sírva ke-
reste fel a rebbéjét, hogy mivel 
favágóként egyedül él az erdő-
ben, sosem tud minjánban (10 
férfivel együtt) imádkozni, pedig 
mennyire vágyik rá. A rebbe erre 
szeretetteljesen azt mondta neki: 
„Miből gondolod, hogy Isten azt 
várja el tőled, hogy minjánban 
imádkozz? Lehet, hogy több örö-
me telik abban a vágyban, amit 
a minján iránt érzel, mivel nem 
tudsz résztvenni benne.”

Nem érthetjük, hogy Isten mi-
ért állít embereket olyan helyze-

tekbe, ahol nem tudnak bizonyos 
micvákat betölteni. Ha enyhítő 
körülmények tartanak vissza va-
lakit attól, hogy Istent egy bizo-
nyos módon szolgálja, a helyes 
hozzáállás a helyzethez az, hogy 
ne hagyjuk figyelmen kívül eze-
ket a körülményeket, csak azért, 
hogy azt tehessük, amihez ked-
vünk van. Isten megadja nekünk 
a lehetőséget, hogy közelebb ke-
rüljünk Hozzá azáltal, hogy elfo-
gadjuk és növekedünk a külön-
leges helyzetünkben. Ahelyett, 
hogy amiatt kedvetlenednénk el,
hogy nem lehetünk kohen gádol
ok, vagy nem szolgálhatjuk őt 
úgy, ahogyan mi akarjuk, még ki-
formálhatunk egy nagyon is iste-
ni kapcsolatot azáltal, hogy a kö-
rülményeinken belül jutunk el 
ki váló ságra.

Rabbi Shlomo Jarcaig
Forrás: Torah.org

Fordítás: Deczki Letícia
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gy moszkvai KGB ügynök 
nyugtalanító híreket kapott. 

Egy refuznyik, akit már figyel-
tek az emigrációs aktivitásai mi-
att, tanítani kezdett, méghoz-
zá zsidó bibliát és törvényeket. 
Kevesen látogatták persze, de 
mégis, vajon veszélyt jelentett ez 
a Szovjet államra? Neki kellett 
ezt eldöntenie.

A dolog rendkívül furcsa volt, 
annyira ósdinak tűnt, hogy talán 
nem is éri meg foglalkozni vele. 
Mégis, meg kellett vizsgálnia az 
esetet. Az ügynök tollat ragadott 
és írni kezdett.

Nem sokkal később a Moszkvai 
Zsinagóga elnöke levelet kapott. 
Látszólag a Vallási Ügyek Állami 
Bizottságától jött, de az elnök át-
látott rajta: a KGB érdeklődött.

„Tudomásunkra jutott, hogy 
egy csoport fiatal rendszeresen 
összegyűlik, hogy a zsidó törvé-
nyeket tanulja. Mi a zsinagóga 
állásfoglalása egy ilyen vállalko-
zás jövőjéről?

A válasz egyszerű és gyors volt. 
Az elnök biztosította az „Állami 
Bizottságot”, hogy nincs benne 
semmilyen veszély. A zsidó val-
lás nagyon szigorú, és a fiatalok-
nak szinte lehetetlen a törvénye-
it megtartani a Szovjetunióban. 
A diákoknak például egyetemre 
kell járniuk Sábeszkor. A szovjet 
táplálkozás pedig már így is elég 
szűkös, senki nem fogja önként 
még jobban leszűkíteni a lehető-
ségeit a kásrut miatt. 

„Két vagy három bolond lesz a 
végeredmény, és ők nem árthatnak 
a mi államunknak.” Biztosította az 
elnök a Bizot t sá got.

A levél nyomán a KGB hagy-
ta, hogy folytatódjon a tanulás. 
És mire rájöttek, hogy a három-
négy bolondból több száz vallá-
sos zsidó lehet, addigra a hálózat 
egy valódi mozgalommá nőtte ki 
magát, és olyan ismert lett, hogy 
többé nem lehetett elpusztítani.

A kém
lentin számára sötétnek néz-
tek ki a dolgok. A Moszkvai 

egyetem diákjaként rajtakapták, 

E

Egy pár 

bolond

hogy a zsidóságról tanul. Nagy 
bajban volt. A büntetés gyorsan 
jött, és Valentin az egyetem fala-
in kívül találta magát. Egészséges 
férfiként, az egyetem felmentése 
nélkül az egyetlen hely számára a 
hadsereg volt.

Pár héten belül Valentint beso-
rozták és egy kis szibériai város-
ba szállították, messze a talmud 
óráktól, kóser ételtől és más zsi-
dóktól. A nem olyan rég magára 
vett micvákat megtartani lehe-
tetlen volt. Valentin elhatároz-
ta, hogy egy dologhoz minden-
képpen ragaszkodni fog. Minden 
reggel felteszi a tfillinjét, bármi 
áron is.

Nem volt könnyű a fagyos szi-
bériai reggeleken kimásznia az 
ágyból. Valentin mégis félórá-
val az ébresztő előtt felkelt, fel-

rakta a tfillinjét és imádkozott a 
Teremtőjéhez. Egy nap egy ka-
tonatársa szintén korábban éb-
redt, és megdöbbenve látta, hogy 
Valentin egy sarokban áll és szí-
jakat teker a karjára és dobozt 
helyez a homlokára. Mivel felkel-
tette a gyanúját, a katona másnap 
is korán kelt, és ismét látta ezt az 
őrült – vagy áruló – viselkedést.

Harmadnapon a katona meg-
tette hazafias kötelességét és 
amikor Valentin felkelt a rövid 
éjszakai álmából, két tiszt állt ott, 
hogy megfigyeljék ezt a gyanús 

viselkedést. A tiszteket, (mind-
ketten a sztálinista idők meg-
keseredett maradványai,) nem 
hatotta meg Valentin magyará-
zata, hogy ezek vallásos tárgyak. 
Az imát még megértették, noha 
nem szerették, de ezek a szíjak? 
Valentin nyílván kém, és a szíjak 
és dobozok valamilyen adó-vevő.

Első lépésben elkobozták a ve-
szélyes adó-vevőket. Valentin 
még mindig tiltakozott, és el 
akarta kísérni a tfillint a labo-
ratóriumba, ahol megvizsgál-
ják. Különös módon, a tisztek 
beleegyeztek, de egy katonai őr 
kísérte.

A szibériai városka kicsi la-
boratóriumában a technikus 
még sohasem látott ilyen szer-
kezetet. Úgy vélte, hogy a dobo-
zok adó-vevők és a szíjak anten-

nák. Valentin szörnyűségére, ki 
is nyitották a dobozokat, és bol-
dogan húzták ki a szöveget. A tit-
kos kód! Hiába tiltakozott, hogy 
ez héber szöveg. Azt válaszolták, 
hogy egy kétezer éve kihalt nyelv 
tökéletes kód.

Egyre mérgesebben és egyre 
jobban megijedve Valentin arra 
bíztatta a fogvatartóit, hogy lépje-
nek kapcsolatba a novoszibirszki 
kis zsidó közösséggel, hogy meg-
erősítsék a szavait. Másnap a nyo-
mozók meg is látogatták a zsina-
gógát, de nem voltak meggyőzve: 

senki nem viselt szíjakat és dobo-
zokat. Szombat volt…

A zsinagóga elnöke végül is 
hallott a bajba jutott zsidó kato-
náról, és jelentkezett, hogy iga-
zolja a történetét, és elmagyaráz-
ta, hogy a zsidók szombaton nem 
tesznek fel szíjakat. A

Tisztek nem akartak kémkedés 
miatt vádat emelni, részben mert 
az rossz fényt vetne az egységük-
re, részben pedig mert egyszerű-
en nem akartak gondot, elejtet-
ték a vádakat. Valentint pedig 
pszichológiai okok miatt lesze-
relték. „Ha nem vagy kém, akkor 
biztosan őrült vagy.”

Két év helyett Valentin két 
hónap alatt befejezte a katonai 
szolgálatát, és visszatérhetett a 
családjához és a barátaihoz – 
zsidó barátaihoz – Moszkvába. 

Később pedig, mivel nem szol-
gált hosszú ideig a hadsereg-
ben elhagyhatta Oroszországot 
és emigrálhatott Izraelbe, anél-
kül, hogy át kellett volna men-
nie a refuznyikok procedúráin. 
Valentin, aki ma a Negevben él, 
tudja, honnan jött a „jó szeren-
cséje”: a tfillin micvájához való 
ragaszkodásától.

Miriam Zakon
 Forrás: innernet.org.il

Fordítás: D. Ch.A
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bonyhádi fakereskedő, az 
ottani Sasz Chevra elnöke R. 

Jichok Ausch tanult, bölcs ember 
volt. Hosszú élete tapasztalatait, 
kutatásait, tóraértelmezését pa-
pír ra vetette, majd mikor meg-
vakult, egy bóchernak dik tálta le, 
aki segítőtársa lett a tanulásban 
és az írásban. (A gazdag, érdekes 
és értékes anyagot a rokonai 1981-
ben Brooklynban díszes kötetben 
kiadták.). A munka elején egy 
dibuktörténetet beszél el a szerző, 
amelyet átélt. Talán az utolsó 
dibuktól megszállott emberről 
szól a beszámoló, hiszen vagy száz 
éve az ilyen tartalmú történetek 
megritkultak, majd eltűntek a 
köz tudatból. (A könyvnek ezt 
a részét nekünk Oberlander 
Baruch rabbi mutatta be, akinek 
R. Jichok a dédnagybátyja volt.)

A dibuk a zsidó legendában 
létező bolyongó lélek, akit annyi 
gonoszság, bűn terhel, hogy ha-
lála után sem menny, sem pokol 
nem fogadja be; lebeg ég és 
föld között, megpróbál bejutni 
becsületes emberek testébe, meg-
rontva, megzavarva lelki egyen-
súlyukat. A könyvben arra inti a 
fiait, lányait, mindenkit, hogy a 
hitetleneknek nincs remény. Az 
olyanok, mint a görög Epikürosz 
(Apikajresz), azt hirdetik, hogy 
a halálból még senki nem jött 
vissza elmesélni élményeit, és 
nem hisznek a lélekben, a túl vi-
lágban.

1895-ben, azaz 5655 telén, 
ami kor a Mispátim szidráját ol-
vasták egy csütörtöki nap, R. 
Jichok Ausch testvéreivel, Moj-
seval és Burmával – ez utób-
bi gyógyulásáért imádkozott 
– a galíciai Sieniawa városába 
ér keztek, ahol a szent cadik, 
Jecheszkel Halberstám volt a 
rabbi. A templomban a délutáni 
imát recitálták, ám amikor a cadik 
a Módim (hálaadás) imarészhez 
érkezett, egy ember — mint 
meg tudták, Gecül Volchotból 
ér kezett — jajgatni, ordítani 
kezdett. Benne volt a dibuk. 
R. Jichok saját szemével látta. 
Tanú sítja, hogy ott állt mellette 
a szerencsétlen ember, jajgatva, 
remegve, és lengyel kiejtésű jid-
dissel ordított: – „Cadik, ich vel 
ájch folgen. – Cadik, én szót 
fogadok magának, nem csapom 

be magát.” – hallatszott a hang 
az emberből. „A nevem Chájim 
Zev ben Szender.” Ezután hasra 
vágódott, mint egy béka és 
gurulni kezdett. A Cadik befejezte 
imáját és a templom északi 
oldalán távozott bezárva maga 
mögött az ajtót. A földön fekvő 
férfi felemelkedett a levegőbe, 
és fektében a fejét többször 
beütötte a Cadik ajtajába, mint 
egy koldus, aki bebocsájtást 
kér. Másnap pénteken a dél utá-
ni imát ismét a Cadik rec itálta. 
Amikor az átok áldás, velá mál-
sinim részben e sorokhoz ér-
kezett „a gonosz uralmát tépd ki 
gyökerestül”, a megszállott újra 
ordítani kezdett. Szombaton 
nem hallatszott a hangja, mert a 
Cadik szigorúan ráparancsolt, de 
este, mikor a Havdala gyertyáját 

meggyújtották, nagyon keserűen 
jajdult fel. – „Der Cadik brent 
mich mit dem Havdole — éget 
engem a Cadik a Havdalával. A 
belzi és sztreliszki cadikok nem 
égettek engem így. Hagyjon 
engem békén, és akkor én is 
megnyugszom.” Mondott még 

sok mást is, összefüggéstelenül. 
A Cadik hazament, az emberek a 
megszállottnak kérdéseket tettek 
fel és ő válaszolt. Évekkel ezelőtt 
szombat búcsúztatása után egye-
dül aludt egy szobában, és akkor 
a fülén keresztül bújt bele a 
dibuk. Érzett valami bizsergést, 
mintha bogár mászott volna a 
fülébe, majd mindig máshol, a 
fejében, hasában érzett nyomást, 
nem tudta, mi történt vele, 
amed dig meg nem mutatkozott, 
és beszélni nem kezdett belőle a 
dibuk. Ennek három és fél éve. 
Járt már a belzi, sztreliszki szent 
mestereknél, de nem segítettek 
neki. Az emberek és a gyerekek 
kezdtek vele gúnyolódni: -„Nem 
akarsz pálinkát? – Iszákos vol-
tam egész életemben. Még Jom 
Kip purkor is ittam a pálinkát... 
Az ital!” — zokogott keservesen. 
Aki hallotta, annak összetörte a 
szívét, és hatása akkora volt, mint 
száz megindító elbeszélésnek.

Másnap reggel a sachrit ima 
után a szent Cadik imádkozott 
még. A közösség tagjai (emlé kez-

ve egy elhalt rokonra) pálinkát 
it tak. Mojse R. Jichok testvére 
megkérdezte Gecült, nem inna-e 
ő is egy kortyot. – „Nekem nem 
szabad pálinkát innom.” – 
felelte. Míg beszélt, repülve vágó-
dott a Cadik lába elé, nem érintve 
őt, de oly közel, hogy egy hajszál 

Az utolsó dibuk

Tö
rt

én
el

em

sem fért volna el közöttük. A 
szent kiment a teremből, to-
vább  ra is ott feküdt, mint egy 
élettelen test. A rabbi visszatért a 
helyére, az ember felállt, a falnál 
is sápadtabban, mint akiben 
nincs élet. A Cadik megkérdezte:  
– „Hány éves voltál Chájim Zev 
ben Szender? – Ötvenhat  – 
válaszolta. – Volt feleséged? – 
hang zott az újabb kérdés. – Nem, 
mert iszákos voltam, és akit én el 
akartam venni, mert szerettem, 
az nem jött hozzám, aki meg jött 
volna, azt én nem akartam, mert 
nem szerettem. Kérlek, rabbi, adj 
nekem egy kicsiny helyet, egy 
egész kicsinyke nyugvóhelyet! A 
Cadik szigorúan szólt: – „Hagyd 
el ezt az embert, akiben most 
vagy! Aztán a körülötte állókhoz 
fordult: – Tanuljatok érte sok 
misnajeszt, az Örökkévaló, aki 
a gonosznak kegyelmez, neki is 
megkegyelmez majd!”

Amikor a Cadik megenyhült, 
mesélni kezdett. Egyszer egy 
szent mesternél járt, ott is volt 
egy megszállott ember, akiből 

rimánkodva szólt a dibuk, szintén 
egy csekélyke nyugvóhelyet kér-
ve, akár a pokol bejáratánál is. 
Megígérte a bölcs, hogy kap 
helyet, ha elhagyja, akit megszállt. 
Menjen a kisujján keresztül. Az 
ablaküveg is megrepedt, amikor 
elhagyta azt az embert. Jött egy 

A

Régi temető Sieniawa-ban
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abbi Móse Isserles – őt is 
neve kezdőbetűiből alkotott 

mozaikszó, Remo néven emlege-
tik a zsidó világban – a lengyel-
országi Krakkó városában szüle-
tett közel öt évszázaddal ezelőtt, 
egészen pontosan 1520-ben, és 
- éppen a közelmúltban ünnepelt 
- lag baomerkor hunyt el 52 éves 
korában. Mielőtt áttekintjük az 
életútját, röviden ismerkedjünk 
meg családja történetével.

Apja, Izrael a krakkói közösség 
egyik legmegbecsültebb és leggaz-
dagabb tagja volt. Csak növelte a 
közösség által iránta érzett tiszte-
letet, hogy egyedül finanszírozta 

egy krakkói zsinagóga felépítését. 
Apjának ez a műve érzékelteti, 
hogy Isserles rabbi családja mi-
lyen vagyoni helyzetben volt… Az 
édesapja által építtetett sulban 
egészen a második világháború-
ig folyamatosan imádkoztak. A 
legsötétebb időkben a zsinagóga 
nem működhetett, de maga az 
épület túlélte a Holokausztot, és a 
Soá pusztítása után újra megtelt 
élettel. Az imaház mind a mai na-
pig működik Krakkóban.

Remo szülővárosában kezdte 
a tanulmányait, majd ezt köve-
tően az akkori zsidó világ egyik 
központjának számító Lublinban 
folytatta vallási tanulmányait. 
Itt 30 éves koráig tanult, tanító-
ja az a Salom Sechna rabbi volt, 
aki később az apósa lett. Miután 
visszatért Lublinból Krakkóba, 
megalapította híres jesiváját. 

Tekintettel arra, hogy Remo örö-
költe apja vagyonát, lehetősége 
nyílt arra, hogy a jesivában tanu-
ló növendékeket saját költségére 
tanítsa. Tanítványi között a zsidó 
nép olyan híres rabbijait talál-
juk, mint a Maharsal néven is 
ismert Slomo Luriaát és Chájim 
Bezalélt, a kor legnagyobb rab-
bijait. Isserles levelezett /a már 
az előző írásokban megismert/ 
Joszef Káróval is, akihez szoros 
baráti szálak fűzték.

A XV. század végén az Ibériai-
félszigetről kiűzték a zsidókat: 
megszűnt létezni a zsidóság addigi 
szellemi központja. A hangsúlyok 

eltolódtak, az európai zsidó élet 
átrendeződött: sokkal nagyobb 
jelentőséget kaptak az addig mar-
ginálisnak számító közép- és ke-
let-európai közösségek. A lengyel 
és a németalföldi zsidóság hitköz-
sége váltak az európai zsidó élet 
szellemi központjaivá. Ebben a 
korszakban működött Isserles, és 
részben az ő munkásságának volt 
köszönhető, hogy a kelet-európai 
(askenáz) zsidó közösség vált a 
földrész szellemi központjává.

Isserles rabbi a krakkói 
rabbinikus bíróság (bét din) ve-
zetőjeként kora egyik legjelesebb 
rabbinikus tekintélyének számí-
tott, a döntéseit a korszak zsidósá-
gát meghatározó német és lengyel 
közösségek egyaránt elfogadták. 
Azért válhatott rabbi Isserles ilyen 
széles körben elfogadott tekintély-
lyé, mert szerteágazó területeken 

Szeresd az Örökkévalót erőd legjavával!”
Rabbi Móse Isserles életútja

alkotott kiemelkedőt: a zsidó vallá-
si tudományok közül nemcsak egy 
területre fókuszált, hanem több 
fontos munkát adott közre mind a 

zsidó jog, mind a zsidó filozófia te-
rületén, és olyan híres kodifikátor 
volt, hogy az ő szava volt az utolsó 
a vallási törvények vitájában.

A Smá ima első szakaszában 
azt a parancsolatot olvassuk: „és 
szeresd az Örökkévalót teljes szí-
veddel, teljes lelkeddel és tehetsé-
ged legjavával (minden erőddel)”. 
A „meodecha” szót fordíthatjuk 
úgy is, hogy „tehetségeddel”, úgy 
is, hogy „erőddel”. Mit jelent az, 
hogy minden erőddel? Nemcsak 
a szellemi erőfeszítést jelenti, 
hanem az anyagi javakat is. Az 
Örökkévalónak tetsző dolgok 
megvalósításához elengedhetet-
lenek, hogy a rendelkezésre álló 
anyagi erőforrásokat ezeknek a 
céloknak a szolgálatába állítsuk. 
Isserles rabbi a tanítványaira köl-
tötte a rendelkezésére álló pénzt: 
arra fordította a vagyonát, hogy 
tanítványainak lehetővé tegye a 
Tóra tanulását, és továbbadja a 
zsidóság fennmaradásának zálo-
gát jelentő tudást. Munkássága a 
világ zsidóságának szellemi köz-
pontjává emelte Krakkót. Most 
már tudjuk, mit jelent ez a micve.

K. Á.
Forrás: jewishvirtuallibrary.org

A
rcképcsarn

ok

másik megszállott, abból is szólt a 
dibuk, az is kért egy kicsiny helyet 
a pokol bejárata mellett, de őt 
elutasította a bölcs, mert súlyos 
volt a bűne... De mit tudnék én 
adni? – nézett maga elé a Cadik. 
Reb Jichok a bambán bámuló 
emberhez fordult: – Érted, hogy 
mit mondott neked a rabbi? – Az 
azt válaszolta, hogy semmit sem 
értett.

A délutáni imánál a megszállott 
sokat kiabált, zavarta az áhítatot. 
Ekkor a Cadik erőset dobbantott 
a lábával, erre elhallgatott. – „Ha 
nem hagyod el ezt az embert, 
holnap kiűzlek!” E szavakra csend 
lett, több hangot nem hallatott. 
R. Jichoknak tovább kellett 
utaz nia, így a történet végét 
nem ismeri. De látott – talán az 
utolsót – egy dibuktól megszállott 
embert, aki — mint írja — biz-
tosan meggyógyult, mert, ha 
a gonosznak is jut kegyelem, 
jusson akkor mindnyájunknak, 
erősítse szívünket az Írás, hogy a 
Cadik a hitében él!

R. Jichok befejezte emlékezését 
nagy élményéről. Valamit azon  -
ban nem írt meg, amit a csa-
ládi legenda megőrzött: meg va-
kulásának történetét. A Cadik, 
mi kor a megszállott emberrel 
beszélt, felszólított mindenkit, 
hogy ne nézzen oda. R. Jichok 
azonban egy ízben nem állt ellen 
a kísértésnek, és odapillantott. 
Rettenetes dolgot látott, hogy mit, 
soha nem mondta el senkinek. 
Ez féltve őrzött titka maradt, 
mégis fokozatosan romlott a 
sze me világa, és néhány év alatt 
elveszítette látását. Nyolcvannégy 
évesen Auschwitzban pusztították 
el. Emléke legyen áldott!

Kevés dolog van, amelyben 
a legkülönbözőbb irányzatú 
rab bik egységesen foglalnak 
ál lást. Ilyen az a határozott 
meg győződés, hogy dibuk ma 
nincs, és dibukűzés sincs. Ha 
valaki megszállottságról pa-
naszkodik, hangokat hallat, 
azt pszichológushoz vagy ideg-
orvoshoz irányítják. A miértre 
ne héz választ adni. Talán mert 
a XX. században elszabadultak 
a pokol erői, háborúk, félelem, 
gyűlölködés. A tengernyi pusztí-
tás miatt lépten-nyomon mond-
juk az engesztelő kaddis-imát, 
emlékezésünk bizonyítékát. A 
sok kaddis, amit annyiszor el 
kel lett mondanunk, feloldhatta 
a büntetést és elérhette az eltá-
vozottak örök nyugalmát.

Deutsch Gábor

R

Remuh Zsinagóga Krakkóban

Remuh Zsinagóga Krakkóban egykor
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„És róluk gondolkozzunk 

nappal és este…” (Mááriv)H
ál

ác
h

á

alán nincs még egy olyan val-
lás, amiben olyan jelentősége 

lenne a tanulásnak, mint a zsidó 
vallásban. Ez az a micvá, amire 
először kezdik a szülők oktatni 
gyermekeiket, attól a pillanattól, 
hogy elkezdenek beszélni. A halá-
la napjáig nem mentes alóla sem 
szegény sem gazdag, sem bölcs 
sem kevésbé bölcs. A zsidó anyu-
kák a fogantatástól, vagy talán 
már az előtt is, azért imádkoznak, 
hogy a születendő gyermek Tal-
mud tudós legyen. Ismertek az 
anekdoták egyszerű boltosokról, 
cipészekről, akik minden sza-
badidejüket a tanulásnak szen-
telték. Éjszaka hideg vízbe tették 
a lábukat, hogy el ne aludjanak. 
Soha sehol nem létezhet és nem 
is létezett igazi, autentikus zsidó-
ság Tóratanulás nélkül. Ismert a 
misnai történet: Rabbi Joszi ben 
Kiszmá mondta: Egyszer mentem 
az úton és összetalálkoztam egy 
emberrel, aki köszöntött, és én 
is köszöntöttem őt. Azt mondta 
nekem: Rabbi, hova valósi vagy? 
Azt mondtam neki: Egy nagy vá-
rosba, ahol bölcsek és írástudók 
laknak. Azt mondta nekem: Rab-
bi, lakjál a mi városunkban és én 
adok neked ezernyi arany dinárt, 
drágaköveket és gyöngyöket. Azt 
mondtam neki: Fiam, ha oda 
adod nekem a világ összes ezüst-
jét, aranyát, drágaköveit és gyön-
gyeit sem fogok más helyen lakni, 

mint ahol Tórát tanulnak. Mert, 
amikor az ember elmegy ebből a 
világból, nem kísérik őt sem ezüst, 
sem arany, sem drágakövek, sem 
gyöngyök, csak a Tóra és a jó cse-
lekedetek […] (Pirké Ávot 6. fej. 9. 
misna). A misna egy másik helyen 
konkrétan kijelenti: Tálmud Torá 
köneged kulám, vagyis a Tóra 
tanulás micvája szemben van az 
összes többi micvával (azaz, olyan 
súlyú és jelentőségű, mint az ösz-
szes többi parancsolat együtt).

A micvá forrását a Veetchánán 
hetiszakaszban találjuk, a Smá 
szakaszában: „És tanítsd meg (itt 
a tanítás szó nem adja vissza elég 
pontosan az eredeti vesinántám 
szó értelmét, ami egy koncentrál-
tabb tanítást, „élesítést” jelent) a 
fiadnak […]”(5Mózes 6,7). Ugyan 
a vers nem beszél explicit az 
egyén kötelességéről, de követke-
zik belőle, hogy ha mindenkinek 
kötelessége, hogy tanítsa a Tórát, 
akkor világos, hogy tanulnia is kö-
teles. A vers folytatásának az egy-
szerű értelmezése is csak ez lehet: 
„és beszélj bennük mikor ülsz a 
hazádban, mikor mész az úton, 
fektedben és keltedben”(uo.). A 
Tánách egyéb helyein is találha-
tunk konkrét, erre vonatkozó uta-
sítást, mint például Józsué köny-
vének az első fejezetében: „Ne tá-
vozzon el a szádból a Tórának ez a 
könyve és mélyedj el benne nap-
pal és éjszaka […](Józsué 1,8). 

Vajon miért is tulajdonít a zsidó 
vallás ilyen nagy szerepet a Tóra-
tanulásnak? Az egyszerű értelme 
egész biztos az, hogy aki nem ta-
nul az nem tud. Így mondták Böl-
cseink: „Nagy (fontosságú) a Tó-
ratanulás, mert cselekedetekhez 
vezet” Ez a fajta szerep kétirányú. 
Részben részletesen megtanulni a 
micvákat és azoknak a gyakorlati 
vonatkozásait. Másrészt megta-
nulni és megérteni a micvák mély-
ségét, spiritualitását, hogy tényle-
gesen hogyan is néz ki egy adott 
micvá a teljességében. Például a 
vallásos zsidó életnek egy gyakori 
velejárója az imádkozás. Egyrészt 
meg kell tanulni az imádkozás 
gyakorlati vonatkozásait, mikor 
imádkozunk, mit mondunk, mit 
kell hangosan, mit kell halkan, 
mikor milyen betoldást kell hoz-
zátenni, mi van, ha elfelejtettük 
stb. lehetne még sorolni, hogy 
milyen jellegű részletek tartoznak 
az imádkozás gyakorlati megvaló-
sításához. De aki csak ezt tudja és 
még ha tökéletesen is tudja kivi-
telezni az egészet, még távol van 
attól, hogy azt mondhassuk, hogy 
az illető „jó színvonalon” teljesí-
tette a micvát. Ehhez még meg 
kell érteni, hogy miért is imádko-
zunk, mi egyáltalán az imádkozás 
– beszélünk a Világ Teremtőjével. 
Hogyan lehet közelíteni ehhez a 
szinthez, hogyan segíti ezt a spiri-
tuális emelkedést az imarend, ho-

gyan éri el az ember az imádkozás 
segítségével, hogy szerény legyen, 
hogy erős hite és bizalma legyen a 
Teremtőben stb.. Ha valaki mind-
erről nem tanul, „csak” imádkozni 
jár, még ha valaha tanulta is, csak 
azóta elfelejtett belőle sok min-
dent, nem csak, hogy nem hasz-
nálja ki azt a sok lehetőséget, amit 
az Örökkévaló belerejtett ebbe a 
micvába, hanem lehet, hogy egyál-
talán nem tesz eleget a kötelessé-
gének. Így lehetséges, hogy valaki 
azt gondolja, hogy az imádkozás 
a „minjen”-nél kezdődik és ott is 
ér véget. Ha van minjen elértük a 
teljességet, ha nincs, akkor nincs 
semmi. Sőt még az is lehetséges, 
hogy valaki azt gondolja, hogy az 
egész zsidóság a minjennél kezdő-
dik és ér is véget. 

Ugyanígy minden micváról 
szükséges, hogy tanuljunk és ért-
sük őket. 

Ennél egy kicsit mélyebben 
azt mondhatjuk, hogy az emberi 
tevékenységek közül a legmaga-
sabb szintű, a legspirituálisabb, 
a gondolati téren történő, a böl-
csességgel való foglalkozás. Mi-
nél többet használja valaki ezt a 
területet, annál szellemibbé válik 
és minél kevesebbet foglalkozik 
vele, minél jelentősebb nála az 
anyagival való foglalkozás, annál 
anyagibbá válik maga az ember 
is.  Ezen belül is, ha a gondola-
ti téren való tevékenységben a 
motiváció anyagi jellegű (meg-
élhetés, társadalmi szerep, stb.) 
kevésbé emeli az embert, míg ha 
tisztán spirituális jellegű, akkor 
jobban felemeli. Ezen a téren 
képes az ember, hogy az anyag 
és az ösztönök fölé emelkedjen, 

T

ág Báomer, az Ómer-számlálás 
33. napja ünnepnap. Ezen a 

napon a Bölcsek által elrendelt 
gyászidőszakot tüzijátékkal sza-
kítjuk meg és megemlékezünk 
arról, hogy a Rabbi Ákiva tanítvá-
nyait tizedelő pestis véget ért. Ám 
a tüzijátékon kívül van még egy 
szokás erre a napra. Ezen a napon 
ugyanis lehet (sőt, a különböző 
szokások miatt Pészách és Sávuot 
között csak ekkor lehet!) esküvőt 
tartani.

Rabbi Ákiva után ugorjunk 
előre 2000 évet és látogassuk 
meg mai, illetve két és fél évvel 
ezelőtti, budapesti utódait. Két és 
fél évvel ezelőtt egy Magyarorszá-
gon született Izraelbe kivándo-
rolt ifjú visszatért szülőföldjére. 
Az Izraelben megszerzett tudását 
nem szerette volna elvesztegetni, 
így megkérdezte régi tanárát és 
barátját Dr. Balázs Gábort, hogy 
hol tudná bővíteni a zsidóságról 
eddig megszerzett szerény isme-

Mázál Tov
A Lativ kolel sok boldogságot kíván kedves 
tanítványainak,
Dorkának és Olivérnek!

reteit. Gábor élből a Keleti Dávid 
rabbi Lativ Kolélját ajánlotta. Így 
az 5769-es őszi ünnepek után el-
kezdett járni a Kolélba.

A rabbi hamar felfigyelt a kivé-
teles ifjúra, aki nemcsak tudta a 
kérdésekre a válaszokat, de képes 
volt szellemesen is válaszolni. Ám 
nem csak ő figyelt fel rá, hanem a 
csoport egyik oszlopos tagja is, 
egy ifjú hölgy, aki a kezdetektől 
a Kolél tanulója… Néhány hó-
nappal később a figyelemből is-
meretség, majd az ismeretségből 
szerelem lett.

Ám a nyughatatlan fiatalember 
úgy döntött, hogy elmélyíti a zsi-
dósággal kapcsolatos ismereteit, 
ezért először egy jeruzsálemi, 
majd a berlini jesivát látogatta 
meg, az utóbbit egy félévre… Mi-
után visszajött Budapestre a kap-
csolatuk még mélyebb és virág-

zóbb lett, olyannyira, hogy 5770. 
Pészáchján, melyet a pár az ifjú 
izraeli barátainál töltött, meg-
történt a romantikus és (a leány 
számára) váratlan eljegyzés. In-
nentől kezdve az esküvőnek csak 
az időpontja volt kérdéses!

Miután az ifjú jegyespár vissza-
tért Budapestre, leültek beszélni 
a szülőkkel, és kitűzték az eskü-
vő időpontját: 5771. Lág Báomer. 
Helyszínként a vendégek számá-

L
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dött minden) elérkezett a nagy 
nap, 5771. Lág BáOmer, 2011. 
május 22. A szertartást 13:30-ra 
hirdették meg és a legendás zsi-
dó pontosság ez esetben teljesen 
csődöt mondott, ugyanis a szer-
tartás 13:30-kor el is kezdődött. 
Az ifjú pár őszinte sajnálatára a 
szertartást levezetésére felkért 
(Meszáder Kidusin) Oberlander 
Báruch rabbi, akivel mind a csa-
ládnak, mind a párnak bensősé-
ges a kapcsolata, nem tudott je-
len lenni, így Köves Slomó rabbi 

saját maga irányítójává váljon 
és ne legyen kiszolgáltatva külső 
ingereknek. Ebben a Tóratanulás 
kiemelkedik a többi micvá közül, 
amik ugyan természetesen nem 
kizárólag gyakorlati jellegűek, de 
a céljuk mégis részben az anyagi 
világ, a test megszentelése, míg 
a Tóratanulás nem kizárólag a 
zsidó élet forgatókönyve, ha-
nem „öncélú” is, a Tórával való 
foglalkozás önmagáért is micvá. 
Különösen a szóbeli Tórában, a 
Talmudban való elmélyülés, ami 
lehetővé teszi, hogy a gondolati, 
szellemi terület váljon hangsú-
lyosabbá és az anyagi pedig mel-
lékessé. Így mondja a Zohár is, 
az egyetlen dolog, ami megtöri a 
Jécer hárát (rossz ösztönt), az a 
Tóratanulás.

De talán van egy még emelke-
dettebb megközelítés ennél. A 
Zohárban van egy híres mondás, 
ami így hangzik: Az Örökkévaló, a 
Tóra és Izrael, egy. Ez a következőt 
jelenti: a Tóra az Örökkévaló aka-
rata (vagy, ahogy a Maharal szok-
ta hívni, hogy a Tóra a „széchel 
eloki”, azaz isteni értelem). A 
személy és az akarata egy. Az ál-
tal, hogy az Örökkévaló kinyilvá-
nította az akaratát a Tórában, ha 
eggyé válunk a Tórával, azáltal, 
hogy elmélyedünk benne, eggyé 
válunk a Teremtővel is. A Midrás 
egy példázatot is mond erre, egy 
királyról, aki férjhez adja a lányát 
és azt kéri tőlük, mivel nem tud 
megválni a lányától, hogy mindig 
készítsenek a számára egy helyet, 
hogy ott lehessen velük. Így az 
Örökkévaló is ugyan odaadta a lá-
nyát, a Tórát a zsidó népnek, de Ő 
maga nem tud megválni tőle. Ez 

a Tóra ereje, hogy aki „elveszi” a 
Tórát az vele együtt megkapja a 
királyt, az Örökkévalót is. Így írja 
a Bách (Bájit Chádás): „És úgy tű-
nik, hogy az Örökkévaló szándé-
ka az volt, hogy foglalkozzunk a 
Tórával azért, hogy eggyé váljon a 
lelkünk a Tóra forrásának a szel-
lemiségével és szentségével, […] 
és ha evvel a szándékkal foglal-
koztak volna a Tórával, ők lettek 
volna a Sechinának (az Örökké-
való jelenlétének) a csarnoka, a 
Sechiná igazán bennük lett volna. 
Ők lettek volna a Sechiná állandó 
lakhelye és az egész világ világí-
tott volna az Örökkévaló dicsősé-
gétől. Ez által kapcsolódtak volna 
össze a fenti seregek a lentiekkel 
és eggyé vált volna a Szentély 
[…]” (Tur, Orách Chájim, 47,2). 
Természetesen ez nem történik 
automatikusan, szükséges hozzá 
a megfelelő felkészülés.  Bölcse-
ink és a későbbi rabbik is több fel-
tételt említettek, mint például a 
kellő Istenfélelem, tisztaság (szel-
lemi) és szentség stb.. Ugyancsak 
sokszor említik Bölcseink, hogy a 
szerénység alapvető feltétele an-
nak, hogy a Tórára érdemesülhes-
sünk. Olyannyira, hogy Bölcseink 
azt mondták a Tóratanulóra: Ha 
érdemesül „élet szer” (a Tóra), ha 
nem „halál szer” (méreg). Hogy 
érdemesüljünk? Ha megfelelő 
tiszta szándékkal, szentségben 
és Istenfélelemmel mélyedünk el 
a Tórában, akkor érdemesülünk 
az életszerre, az Élet forrására és 
eggyé válhatunk a Tórával és a 
Teremtővel.

Mik a gyakorlati törvényei 
a Tóratanulásnak? A téma két 
részre oszlik, az első a tanulás 

kötelessége, a második a tanítá-
sé. Minden zsidó férfi köteles ta-
nulni, akár szegény, akár gazdag, 
akár egészséges, akár nem, akár 
fiatal, akár öreg. Mindenki, min-
den körülmények között köteles 
foglalkozni a Tórával, legalábbis 
valamennyi időt nappal és vala-
mennyit este. Meddig tart ez a 
kötelesség? A halála napjáig. Így 
tanulták Bölcseink, hogy még a 
halál órájában se váljon meg a 
Tóra szavaitól. Mit tanuljon? A 
Rambam úgy írja, hogy az ideje 
egyharmadában foglalkozzon az 
írott Tórával (Tánách), egyhar-
madában a misnával és egyhar-
madában a Talmuddal. Evvel 
szemben Rábénu Tám azt írja, 
hogy mi csak a Talmuddal foglal-
kozunk, amiben idézetek vannak 
az Írott Tórából és a Misnából 
egyaránt. Emellett természetesen 
mindenkinek kötelessége foglal-
koznia a gyakorlati törvényekkel, 
Muszárral, vagyis etikával. A nők 
mentesek a Tóratanulás micvája 
alól (kivéve azoknak a dolgoknak 
a tanulása, ami vonatkozik rájuk, 
akár a gyakorlati törvények, akár 
a Muszár, akár a zsidó világlátás-
ról szóló írások), de ha mégis ta-
nulnak az micvának számít. Ezért 
a nők is mondják minden reggel a 
Tóratanulásra mondott áldást. 

A Tóratanulás micvája olyan 
fontosságú, mint az összes többi 
micváé, ezért mindig előnyben ré-
szesül a többivel szemben. Azon-
ban, ha tanulhatna, de adódik egy 
olyan micvá, amit más nem tud 
elvégezni helyette, akkor el kell 
végeznie a micvát és csak utána 
térhet vissza a tanuláshoz. Ez 
ér vé nyes olyan micvára is, mint 

például a tfilin, smá mondás, stb., 
amit más nem tud megtenni he-
lyette, de vonatkozik olyan hely-
zetre is, amikor más is megte-
hetné azt a micvát, csak éppen az 
adott pillanatban nincs jelen sen-
ki más, aki elvégezhetné azt. Ilyen 
például a szülői tisztelet, vendég-
fogadás, cedáká stb. micvája. 

Ahogy az ember köteles ta-
nulni, köteles tanítani a fiát is 
Tórára. Nem csak a fiát köteles 
tanítani, hanem az unokáját is, 
illetve minden bölcs kötelessé-
ge tanítani, azokat is, akik nem 
a leszármazottai. Mikortól kezdi 
el az apa tanítani a fiát? Amikor 
elkezd beszélni, megtanítja neki 
azt a verset, hogy „Torá civá lánu 
Mose […]” (Tórát parancsolt 
nekünk Mózes), és a Smá első 
mondatát. Utána ahogy a gyer-
mek nő lassan-lassan még más 
pászukokat is, majd elviszi ta-
nítóhoz  (melámedhez). Minden 
helység köteles tanítókat foglal-
koztatni. 

Ha a rabbi tanítja a tanítványa-
it és nem értik, ne haragudjon 
rájuk, hanem akár többször is is-
mételje meg a tanítást, amíg meg 
nem értik azt teljes mélységében. 
A tanítvány ne mondja, hogy ér-
tettem, ha nem értette, hanem 
kérdezze meg akár többször is.

„Három koronát kapott a zsidó 
nép, a Tóra koronáját, papság ko-
ronáját és a királyság koronáját. 
A papság koronáját Áron érde-
melte ki […], a királyság koro-
náját Dávid […], a Tóra koronája 
készen áll mindenki számára […], 
aki akarja, jöjjön és vegye…”    

Domán Sije  

ra való tekintettel az újonnan 
megnyitott óbudai zsinagógát 
választották ki.

Az eljegyzés és az esküvő kö-
zötti tizenhárom hónap eltelt a 
szervezéssel, sok munkával és 
még több tanulással. Keleti rabbi 
(talán nem véletlenül) erre a sze-
meszterre a Talmud Kidusin (es-
küvővel foglalkozó) traktátusát 
választotta. Ezen kívül természe-
tesen az ifjú pár az esküvő előtt a 
nidá összes törvényét megtanul-
ta, hova rakhatja a feleség a férj 
tányérját „azokon a napokon”, 
illetve milyen ülőalkalmatossá-
gon osztozhatnak, valamint azt 
is megtanulták, hogy lehet-e egy 
tálból cseresznyézni.

Egy fantasztikus hangulatú 
Sábbát Chátán után, melyet az 
ifjú pár a Visegrádi utcai zsina-
gógában töltött (lévén itt kezdő-

tartotta az esküvőt. Az esküvő 
mind a 300, zsidó és nem zsidó 
résztvevője egybehangzóan ál-
lította, hogy ilyen szép és vidám 
hangulatú esküvőt még nem 
láttak.

A tanúk az ifjú vőlegény régi 
barátai Sárosi Gábor (Jehuda) és 
a Bécsből csak az esküvőre ide-
érkező Michael Schugal aláírták 
a ketubát. Majd kikísérték a vő-
legényt a chupa alá. Őt követte 
a menyasszony a kíséretével, ez-
után következett az Izraelből erre 
az alkalomra készíttetett fehér 
arany gyűrű felhúzása a meny-
asszony ujjára. Ezt követően az 
egyik legnagyobb „kóved”, meg-
tiszteltetés, a ketuba felolvasása, 
melyre az ifjú pár Keleti Dávid 
rabbit kérte fel, míg a magyar 
fordítást Fináli Gábor olvasta fel. 
Ez után a chupa alatti hét áldás, 

melyekre az ifjú pár régi barátai-
kat kérték fel: Keleti Dávid rabbi, 
Hegedűs Arno (Lele), Kubicskó 
András, Fehérvári András, Salom 
Abrahamovics és Dr. Balázs Gá-
bor. (A „kibudim” – megtiszteltek 
– kiválasztásánál nem egy ember-
nek volt az az érzése, hogy a pár 
improvizál…)

Ezt követte a mindenki által is-
mert pohártörés és a gratulációk. 
Szerencsére az idő tökéletes volt. 
Legalább annyira, mint maga a 
szertartás, vagy az azt követő la-
koma. 

Ez a története a Lativ Kolél első 
esküvőjének. Sok köszönet min-
den résztvevőnek, de kiváltképp 
a sádchánnak, Keleti rabbinak!
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Bina: 
a női intuíció forrása

bben a cikkben arról a bi-
zo  nyos tulajdonságról lesz 

szó, amit héberül binának hí-
vunk, és amely a női erő egyik 
legfontosabb kifejeződése.

A binát úgy definiálhatjuk, 
hogy képesség arra, hogy a fel-
színen egyformának tűnő szi-
tuációk vagy entitások kritikus 
különbségeit észleljük. A Tóra az 
1Mózes 2,22 versben kapcsolja 
össze a binát a zsidó nőkkel: 
„Akkor az Örökkévaló nőt épített 
az oldalból, amit kivett a férfitól, 
és hozta őt a férfihoz.” 

A héber „épített” ige „v’jiven”. 
Mózes első könyvében ez a ki-
fejezés sokkal kevesebbszer for-
dul elő, mint a „formált”, „csinált” 
vagy „teremtett”. A „v’jiven” ige 
nyelvtanilag a „bin” gyökből 
szár  mazik, ami „között”-et je-
lent. A bölcseink azt mondják, 
hogy a „bin” gyök jelenléte a 
nő teremtésének történetében 
ar ra utal, hogy a nők képesek 
úgymond a sorok között olvasni. 
Ez a képesség a forrása a női bina 
tulajdonságnak.

A bina kifejezése a bizonyos 
különbségtételre való képesség 
kon textusában megjelenik az 
e  gyik reggeli áldásban: „Bi
nát adtál a kakasnak, hogy kü-
lönb séget tegyen az éjszaka és a 
nappal között.” A kakas képe egy 
kissé túlzásnak tűnik a reggeli 
áldások között, de gondoljunk 
arra, hogy ez az állat már akkor 
jelzi a reggel közeledtét, amikor 
még úgy tűnik, hogy éjszaka van. 
Aszerint ítéli meg a helyzetet, 
hogy valójában milyen, nem 
pedig aszerint, hogy néz ki. Ez a 
képesség jelenti a binát. 

A bibliai ősanyák a bina tu-
lajdonságát használták arra, 
hogy megteremtsék a zsidó né-
pet. Mózes első könyvében 
Sáráról és Ábrahámról olvasunk, 
akik annak szentelték az éle-
tüket, hogy új, egyistenhitű 
gon  dolatokat terjesszenek egy 
bál vány imádásba süllyedt vi-
lág  ban. A párnak eleinte nem 
született gyereke, és Sára, aki 
tudta, hogy az Isten megígért egy 
fiút Ábrahámnak arra bíztatta 
a férjét, hogy vegye el Hágárt, a 
szolgálólányt, hogy ő szüljön neki 
fiút. Hágár megszülte Ismaelt. 
Közben azonban Sára megfogant, 

és kilencven évesen megszülte 
Izsákot. Most már két fiúgyermek 
volt Ábrahám házában – Sára fia 
Izsák és Hágár fia Ismael.

A Tóra elmeséli, hogy Ismael 
Ábrahám törvényes örökösének 
tekintette magát. Ez azt jelenti, 
hogy az anyagi javakon kívül jogot 
formált a spirituális örökségre 
is, vagyis az Ábrahám által ala-
pított zsidóságra. A következő 
ős apaként Ismaelnek az lett 
volna a feladata, hogy folytassa 
a zsidóság monoteizmusának a 
terjesztését. Sára nem támogatta 

Ismael ambícióit. Tisztán látta a 
fiú alapvető lényét, előre látta, 
a bálványimádást, gyilkosságot 
és házasságtörést. Egyedül Sára 
értette meg, hogy Ismaelt el kell 
távolítani a háztól, mert csak 
így tudja majd Izsák örökölni a 
születendő zsidó nemzet veze-
tését. 

Ábrahám nem értett egyet Sára 
meglátásával. Mivel nem volt 
meg fogható bizonyíték a fiú bűnös 
jellemére, nem akarta elzavarni a 
háztól. Ismael igazi természete 
csak Sára számára volt világos. 
Ekkor a Tóra elmeséli nekünk, 
hogy Isten közbenjárt Sára 
érdekében, és megparancsolta 
Ábrahámnak, hogy „Hallgass a 
hangjára mindenben, amit mond 
neked. Izsákon keresztül lesznek 
leszármazottaid.”(1Mózes 21,12) 
Végül, hála Sára előrelátásának, 
Izsák lesz a következő ősapa 
és így biztosítva lett a zsidóság 
második generációja. (Lényeges 
megjegyezni, hogy Sára döntése, 
hogy elküldjék Ismaelt nem a 
biológiai fia, Izsák felé érzett 
kivételezés eredménye volt, 

hanem a bina precízitása miatt 
képes volt kizárólag a zsidó 
népért cselekedni.)

Izsák folytatta Ábrahám 
munkáját és feleségül vette 
Rebekát, a következő ősanyát, 
aki ismét döntően befolyásolta 
a zsidóság útját. Rebeka ikreket 
szült, Jákobot és Ézsaut. (Sárával 
ellentétben ő mindkét fiú biológiai 
édesanyja volt.) Jákob talmud 
tudós lett, Ézsau pedig vadász. 
Noha a fiúk nagyon különbözőek, 
Izsák és Rebeka azt szerettték 
volna, hogy együtt dolgozzanak 

a zsidó nép érdekében. Ilyen 
értelemben Jákob a spirituális 
és intellektuális növekedésért 
lett volna felelős, Ézsau pedig a 
fizikai és anyagi ellátásért.

A Tóra elmeséli, hogy Izsák 
egy különleges áldást akart adni 
Ézsaunak az anyagi sikerekért. 
Rebeka, aki pontosan ismerte 
Ézsau természetének lényegét, 
tisztán látta, hogy mi lesz be-
lőle, a pillanatnyi felszínes jó-
sága ellenére. Rebeka számá ra 
nyilvánvaló volt, hogy Ézsau 
előbb-utóbb arra használ ná 
az apja áldását, hogy megaka-
dályozza Jákobot a szülei mun-
kájának a folytatásában. Rebeka 
biztos volt benne, hogy Jákobnak 
egyedül kell folytatnia a zsidó 
nép építését, és hogy Ézsau ezt 
meg akarja akadályozni.

Azt is látta, hogy Jákobnak 
spirituálisan és materiálisan füg-
getlenné kell válnia a testvérétől. 
Ezért utasította Jákobot, hogy 
Ézsaunak öltözve megszerezze 
Izsák erőteljes áldását. A terv 
mű ködött, és a Tóra elmeséli, 
hogy amikor Izsák rájött, hogy 

mi történt, és miért, elismerte 
a felesége tervében rejlő bi nát.  
(Mózes1 27:33) Rebeka tisz tán-
látása elhárította a veszélyt a zsi-
dó nép további fejlődésétől.

Jákob elfoglalta a helyét, mint 
a harmadik ősapa, és feleségül 
vett két nővért, Ráchelt és Leát. 
A Tórából tudjuk, hogy Jákob a 
feleségeivel és gyerekeivel sok 
nehéz éven át az apósa, Lábán 
házában élt és dolgozott. Lábán 
tisztességtelen bánásmódja elle-
né re Jákob az egész idő alatt 
becsületes maradt. Végül is Isten 
megparancsolta neki, hogy térjen 
vissza Izrael földjére a feleségeivel 
és a gyerekeivel. Ek kor Jákob 
kikérte a feleségei tanácsát, hogy 
jó viszonyban váljon-e el Lábántól 
vagy nem. (Mózes1 31:4) Ráchel és 
Lea tisztában voltak vele, hogy az 
apjuk meg akarja fertőzni a fiatal 
zsidó népet a pogány szokásaival, 
és ezért arra bíztatják Jákobot, 
hogy szakítson meg minden 
kapcsolatot Lábán házával, an-
nak ellenére, hogy ő mégiscsak 
az apjuk (Mózes1 31:14). Jákob 
megfogadta a tanácsukat és a 
család a sötétség leple alatt elin-
dult. Ismét az ősanyák segít-
ségével haladt tovább a zsidó nép 
fejlődésének következő foka felé, 
Izrael földjén.

Az ősanyák, Sára, Rebeka, 
Ráchel és Lea belülről építették 
a zsidó népet. Mindegyikük ké-
pes volt felismerni azt, ami a 
felszínen nem látszott, és ezért 
létezik ma a zsidó nép.

A bina tulajdonsága – képesség 
az analizálásra, különbségtételre 
és a spirituális érvényesség fel-
is  me résére – tórai tudáson 
nyug   szik. A Tóra elmagyarázza 
nekünk Isten véleményét jóról és 
rosszról, tisztáról és tisztátalanról, 
végesről és végtelenről, igazról és 
hamisról – más szóval minden 
egyes dolog értékéről. A zsidó 
nők azóta is a Tóra szellemének 
mély megértésével használják a 
binát ezek között a paraméterek 
között, hogy definiáljanak és 
kategorizáljanak egy-egy új él-
ményt vagy szituációt. A bina 
alkalmazása óriási erőfeszítést és 
tóratanulást igényel. A Tóra által 
irányított női bina az igazság és 
tisztánlátás felfedezését hivatott 
segíteni. Ez a képesség a zsidó 
nők öröksége és ajándékuk a 
családjuk, a közösségük és a 
társadalom számára.

Mrs Esther Wein
Forrás: Torah.org

 Fordítás: D.Ch.
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ávuot étkezési különlegessé-
ge, hogy tejes finomságok ke-

rülnek az ünnepi asztalra. 
Természetesen tudjuk, hogy 

tej és tejtermékek többsége a te-
héntől származik, de mi történik 
ezután? Mit jelent a pasztörizált, 
homogénezett, hogyan készül a 
házi túró és joghurt?

Két kifejezéssel találkozhatunk 
a dobozos tejek oldalán: HTST és 
UHT. A HTST vagyis High Tem-
pe rature/Short Time (azaz, ma-
gas hőmérséklet/rövid ideig) 
pasz törizáláskor nem forralják a 
tejet, hanem úgy 15-20 másod-
percre felhevítik 71.7 Celsius fokra 
majd lehűtik körülbelül hat fokra, 
mely eljárás a mikroorganizmus-
ok majdnem 100%-át elpusztítja. 
A tejben lévő mikroorganizmu-
sokat forralással is el lehet pusz-
títani, de rontja a tej mi nőségét, 
állagát, ízét is. Az UHT (vagyis 
Ultra High Temperature) azaz 
ultramagas, 138 C hőfokon 0.1-2 
másodpercig kezelt tej, mely 2-3 
hónapig eláll, tégladobozban akár 
3-4 hónapig is, vagyis a fentiek-
ből következik, hogy a dobozos 
tejben elvileg nincs tartósítószer.

A homogenizált tejben a tej 
zsírgolyócskáit mechanikai úton 
elaprózzák. A dobozos tejek ké-
szítésénél a pasztörizálás mellett 
homogenizálják a tejet: felme-
legítik 80 C-ra és homogenizá-
ló gépen: nagy nyomással, apró 
réseken átpréselik; így a zsírgo-
lyócskák annyira elaprózódnak, 
hogy állás, szállítás alatt nem 
válnak külön. Ez a tej ezután 
nem fölözhető le, vagyis nem ké-
szíthető belőle túró, vagy néhány 
más házi tejtermék. 

A zsidó konyha rejtelmei ∑ 
Savuot – csak tejes

S

Joghurt házilag

• 1 l tej 
(legalább 2,8% zsírtartalmú, 
dobozos is lehet)

• 0,8 dl sovány tejpor 
(dobozos  tejnél)

• 1,2 dl élőflórás natúr joghurt 

Melegítsük a tejet s közben állan-
dó keveréssel, kis részletekben 
adjuk hozzá a tejport, s keverjük 
el simára. Főzzük a tejet 80°C-on 
legalább 30 percig. Az elkészült 
tejet hagyjuk lehűlni, és amikor 
kéz meleg, öntsük csatos befőttes 

üvegbe, vegyünk ki belőle 1 dl-t 
és alaposan keverjük össze a be-
oltásra váró élőflórás natúr jog-
hurttal. Az üveget jól bugyolál-
juk be (dunsztoljuk), hogy minél 
lassabban hűljön ki. A megfelelő 
állagot körülbelül 18 óra alatt ér-
hetjük el.

Vanília fagylalt

Hozzávalók:
• 5 dl tej
• 12 dkg cukor
• 2 tojás
• 1 csomag vaníliás cukor

A hozzávalókat az összekeverés 
után összefőzöm, majd habosra 
turmixszolom. A keveréket fagyi 
gépbe teszem. Ha nincs gépünk, 
a keveréket fémtálban a fagyasz-
tóba rakjuk, és 10 percenként át-
keverjük a kívánt állag elérésé-
ig. Ezt az alapreceptet csokival 
vagy gyümölcsökkel gazdagítva 
különböző ízű fagyikat készít-
hetünk, mint az eper fagyi vagy 
sztracsatella.

görög uborkasaláta 
avagy Tzatziki

Hozzávalók:
• 6 dl joghurt
• 2 gerezd fokhagyma
• Csipetnyi őrölt fehérbors
• 1-2 evőkanál olíva olaj
• 1 közepes méretű uborka
• Só

A joghurtot alaposan lecsöpög-
tetjük, belekeverjük az összezú-
zott fokhagymát, borsot és olíva 
olajat, majd a keveréket a hűtőbe 
tesszük. Az uborkát meghámoz-
zuk és a reszelő durvább részén 
lereszeljük, majd meghintjük só-
val. Fél óráig állni hagyjuk, majd 
lecsöpögtetjük és alaposan leöb-
lítjük. Kinyomkodás után hozzá-
öntjük a joghurtos keveréket. Jól 
lehűtve igazi nyári csemege.

brokkoli 
palermói módra

Hozzávalók:
• 0,5 kg brokkoli
• 1 tojás
• 2-3 dl víz
• 2-3 dl liszt (lehet tönköly is)
• 10 dkg sajt
• Olaj a sütéshez

A brokkolit rózsáira szétszed-
jük, sós vízbe tesszük fél órára. 
Alaposan átvizsgáljuk, és ha van, 
a rovaroktól megtisztítjuk. A ró-
zsákat roppanósra gőzöljük, va-
gyis csak félig főzzük meg. Egy 
tojást, 2-3 dl vizet és 2-3 dl szitált 
lisztet, 5-10 dkg reszelt sajtot ösz-
szekeverünk, majd ebbe a masz-
szába mártjuk a brokkolikat. Bő 
olajban sütjük ki. Barna rizses 
rizi-bizi illik mellé, melyet pet-
rezselyemmel és őrölt borssal is 
megszórhatunk.

túró házilag

1,5-2 liter házi tejet (forralt is jó) 
állni hagyunk. 1-2 nap alatt ket-
téválik a tej: aludttejre és tejsav-
óra. Tiszta textilen átszűrjük az 
elegyet, négy sarkát összefog-
va néhány órán át csöpögtetjük 
a túrót. Ha tovább csöpög szá-
razabb túrót kapunk. A lecsöpö-
gött folyadékhoz, a tejsavóhoz 
gyümölcsöt és cukrot keverve és 
turmixszolva hűsítő és egészsé-
ges nyári italt kapunk.

Jó étvágyat és Chág Száméách!

Kürti Adrienn
Az írás a JMPoint a Zsidó 

Közösségért Közhasznú 
Alapítvány támogatásával 

jelent meg.
Még több recept: 

www.zsidokonyha.hu

házi somlói galuska

Hozzávalók:
• 6 tojás
• 6 csapott evőkanál szitált liszt
• 6 evőkanál cukor
• Fél csomag sütőpor
• 10 dkg főző csoki
• 1 csomag csokoládés
 pudingpor
• 4 dl tej
• rumaroma
• díszítéshez tejszínhab

A tojások sárgáit kikeverjük a cu-
korral, majd hozzáadjuk óvatosan 
a kemény habbá vert fehérjékhez. 
Ehhez lassan adagolva tesszük 
hozzá a sütőporos lisztet. A masz-
szát sütőpapírral kibélelt nagy 
tepsibe tesszük és előmelegített 
forró sütőbe betesszük 3 percre, 

hogy a tészta gyorsan megemel-
kedjen, majd közepes fokozaton 
(180 C fokon) készre sütjük. A 
csoki pudingot 4 dl tejjel elkészít-
jük, hozzákeverjük a felolvasztott 
csokoládét és rumaromát. A ki-
hűlt piskótát felkockázzuk, leönt-
jük a csoki öntettel. Ízlés szerint 
rumba áztatott mazsolával és tej-
színhabbal tálaljuk.



Forrás ∑ A Latív Alapítvány időszaki kiadványa14  תשע"א סיון

régi időkben a gyermekek 
nevelésében igen nagyrészt 

vállalt a közösség és általában a 
családot körülvevő tágabb kör-
nyezet. A közösség bizonyosan 
pozitív hatást gyakorolt (de még 
az utca sem jelentett annyi ve-
szélyt, mint manapság). A közös-
ség tagjainak túlnyomó többsége 
azonos értékek szerint élt, a szű-
kebb és a tágabb család, a szom-
szédság nagyjából egy hangot 
ütött meg. Így a szülők üzenete-
it a környezet többi csatornáján 
át is megerősítették a gyermek-
ben. Ez a mai világban már ra-
dikálisan megváltozott. A szülők 
azzal találták szemben magukat, 
hogy egyenesen küzdeniük kell a 
környezet romboló hatásai ellen, 
melyeknek lépten-nyomon ki van 
téve a gyermek. Régen tekinthet-
tünk úgy a szülő feladatára, mint 
aki ültet, ápol és öntözget egy 
kis palántát, ma már a munkájá-
nak nagy része inkább tekinthető 
gyomlálásnak. 

Fontos, hogy belássuk, a gyer-
meknevelés komoly, kemény 
munka méghozzá teljes mun-
kaidőben. Ráadásul egyáltalán 
nem rutinszerű, hanem nagyfo-
kú kreativitást, rugalmasságot 
és leleményességet igénylő ösz-
szetett feladat. Mivel a szülők 
semmi képzést nem kapnak éle-
tük egyik legnagyobb kihívást je-
lentő feladatuk ellátásához ér-
demes önképzéssel fejleszteni 
képességeinket. Mert a tét túl 
nagy! Gyermekünk jövője és ve-
lük való kapcsolatunk minősége! 
Nem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy a saját hibánkon lassan 
tanuljunk.

Érdemes az alapokkal kez-
deni. A nevelésre először is na-
gyon könnyű úgy tekinteni, mint 
egy know-how-ra, azaz a hogya-
nok hosszú listájára. Mit tegyek, 
ha a gyermekem hisztizik, vagy 
folyton nemet mond minden-
re? Mit tegyek, ha hazudott ne-
kem, ha nem hallja meg, amit 

már ötödjére kérek tőle? Várjuk 
a működő válaszokat és nem ért-
jük, nálunk miért nem működik. 
De a jobb szülők valóban csak 
egyszerűen nagyobb hátizsáknyi 
trükkel rendelkeznek, vagy vala-
mi mástól lesz az ő gyermekük 
jól nevelt, kedves, sikeres, őszin-
te, segítőkész, motivált stb.?

Nem kérdés, hogy hasznos 
jól működő nevelési tippeket és 
stratégiákat begyűjtenünk, majd 
kipróbálnunk, hiszen ezzel le-
hetőségeinket tágítjuk, ill. ha-
tékonyabbá válhatunk. De egy 
nagy hiba van ebben a gondolat-
ban, mégpedig az, hogy a hang-
súlyt egyedül a gyermek formál-
hatóságára helyezi. A gyermeket 
akarjuk befolyásolni, őt akarjuk 
(át)formálni. És ez veszélyes fó-
kusz. Rabbi Samson Raphael 
Hirsch egyszer azt írta, egy gyer-
mek nevelése a gyermek szüle-
tése előtt 20 évvel kezdődik. R. 
S. R. Hirsch arra a talmudi elv-
re utalt, miszerint „Javítsd ki 

magadat, majd javíts ki má-
sokat” (Bává Meciá 107b), s 
amely alkalmazható a gyermek-
nevelésre vagy bármely más kap-
csolatra is. A gyermeknevelés is 
akkor lesz sikeres, ha előbb ma-
gunkat neveljük meg. Amikor a 
gyermekünkben meg akarunk 
változtatni valamit, előbb néz-
zük meg magunkat azon a terü-
leten. Ha a gyermek szerintünk 
nem elég segítőkész, nosza, vizs-
gáljuk meg magunkat! Vajon mi 
azok vagyunk? Mit tanul tőlünk? 
Vajon mindig megköszönöm, ha 
valaki segít nekem? Elmesélem 
milyen kedves volt velem valaki 
ma és az milyen jól esett nekem? 
Elgondolkodom előttük hango-
san azon, hogyan is segíthetnék 
valakinek egy problémájának 
megoldásában? Érdemes ilyen 
formában a fókuszt áthelyezni ki-
csit magunkra. A saját elveinket, 
értékeinket kell tisztán látnunk 
és azokkal összhangban élni, 
mert csak így adhatjuk át ezeket 
az értékeket gyermekeinknek. 

Panyiné dr. Ábrahám Zita
Forrás: 

Rabbi Abraham J. Twerski – 
Urula Schwartz: 

Positive Paranting/Artscroll
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A Kis Szináj Hegy

özeledett a Tóraadás ideje s 
az Örökkévaló kereste a leg-

tökéletesebb helyet a kivételes 
eseményre. Úgy gondolta, egy 
hegyen fogja átadni a Tórát, ez-
zel is hangsúlyozva az alkalom 
fontosságát. Amikor a hegyek 
megtudták ezt, azonnal versen-
geni kezdtek egymással, a híre-
sek és ismeretlenek egyaránt. 
Mindegyik talált dicsérni valót 
magán, valamit, amire felhívhat-
ta a figyelmet, és amiért magának 
követelhette a dicsőséget. 

„Bizonyosan Engem fog vá-
lasz   tani az Örökkévaló, hiszen 
Én vagyok a legmagasabb. Úgy 
il lik hát, hogy rajtam adják át a 
Tórát!” – mondta a hegyek leg-
ma gasabbika.

„ Az igaz, hogy Te vagy a legma-
gasabb, de én vagyok a legszebb. 
Völgyeim zöldellnek, és tarka vi-
rágok díszítik dombjaimat.” –vá-
laszolta a másik.

„Rajtam folyik a legtöbb tiszta 
vizű forrás, biztosan én leszek a 
kiválasztott.”- érvelt a harmadik.

Így ment ez napokig. Csak egy 
hegy maradt csendben: a kis 
Szináj hegy. Ő meg sem szólalt. 

„Mit is mondhatnék? Nem én va-
gyok a legmagasabb, kopárságom 
miatt szépnek sem vagyok mond-
ható. Nem csörgedeznek forrá-
sok völgyeimben, sem vízesések 
vagy patakok. Nem hiszem ma-
gam olyan különlegesnek, hogy 
ilyen nagy megtiszteltetésben ré-
szesüljek.” Hallgatott hát és várta 
a döntést.

Amikor elérkezett az idő, meg-
lepődtek a hegyek az Örökkévaló 
választásán. Mert az Örökkévaló 

nem a legmagasabbat, nem a leg-
szebbet és nem is a patakokban 
bővelkedőt választotta, hanem 
azt az egyet, amelyik nem dicse-
kedett, nem hívta fel magára a fi-
gyelmet: a kis Szináj hegyet. 

„Miben jobb Ő nálunk?”- kér-
dezték a hegyek. 

„Ő a legszerényebb köztetek. A 
Tóra elsajátításához pedig a sze-
rénység mindennél fontosabb”- 
hangzott a válasz. „Azt szeret-
ném, ha a népem is ilyen szerény 
lenne és nem dicsekvésre és ma-
gamutogatásra használná adott-
ságait, tehetségét vagy a Tórát!

A kinyilatkoztatás napjára vi-
rágba borult a kis Szináj hegy, 
büszkén és gyönyörűen maga-
sodott minden hegy felé. Nevét 
mai napig minden zsidó ismeri 
és tiszteli!

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: +36-30-9306262

www.trendeli.hu

Zsidó bölcső de az Újlipótvárosban
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Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

�
�

Cím: 
Bp., VII. ker., Dob u. 16. 

Telefon: 
06 (70) 632 - 2771 

Nyitva tartás:  
Hétfő - Csütörtök: 8 - 20h  

Péntek: 8 - 14h 
Vasárnap: 10 - 16h

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

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

Kóser Bolt
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Ha egy igazán érték- 
és fejlesztéscentrikus 
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maximum 10 gyermek van

kétnyelvuség

kóser étkezés

folyamatos fejlesztopedagógusi 
közremuködés 
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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.

�
�

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

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

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

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

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

Ofszet, digitális és szita nyomtatással vállalunk különböző anyagok elkészítését.

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

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

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

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

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

Folyamatosan bővülő kiadványainkról érdeklődjön a kiadónál.

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

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

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

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

1. Tóra, próféták, szent iratok 2. Mikor jöttek vissza a kémek Izraelből? 3. Melyik a leghosszabb hetiszakasz? 4. Ki az, aki egész éle-
tében názir volt, és a bírák könyvében szerepel. 5. A hét melyik napján volt a Tóraadás? 6. Hogy hívták Kálev apját? 7. Hány napig 
voltak a kémek Izraelben? 8. Mi a neve a ciceszen lévő kék szálnak? 9. Vallásos negyed Londonban 10. Tekercs héberül 11. Milyen 
rokoni kapcsolat volt Mózes és Korách között? 12. Különleges, arámi nyelvű ima, amit Sávuotkor a Tóraolvasás előtt mondunk 13. 
Rut második férje

Küldd be megfejtésedet július 1.-ig az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások július 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: 
Zohár háKádos 

Az előző rejtvény nyertese:
 

Végh Roland

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!


