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ajon mi a depresszió oka? 
A depresszió korunk egyik 

legnagyobb problémája. Ezek a 
gondolatok segíteni fognak meg-
érteni ezt a területet.

A depresszió központi eleme 
a reménytelenség és félelem ér-
zése, annak az érzése, hogy nem 
haladunk semmilyen cél felé, 
és hogy céljainkat lehetetlen el-
érni. A depresszió oka ponto-
san ez: egy cél felé haladás hi-
ánya. Amikor a nesámá, a lélek 
érzi, hogy az élet csak sodródik, 
miközben semmilyen értelmes 
irányba nem halad, nincs fej-
lődés, a stagnálás és a lemon-
dás érzése keríti hatalmába. A 
boldogság a nesámá reakciója 
az életben való haladásra, a fej-
lődésre, növekedésre, teljesít-
ményre. A depresszió pedig a 
válasz a stagnálásra, mozdulat-
lanságra, teljesítmény hiányára.

A nesamá tudja, hogy azért 
van itt, hogy növekedjen, fej-
lődjön. Ez az út az élet lényege. 
Tehát, amikor a nesámá érzi, 
hogy ez az útvonal megsza-
kadt, az élet csak sodródik, és 
nem halad semerre, az ember 
depressziós lesz. Az út maga az 
élet, minden egyes lépése fon-
tos, és felbecsülhetetlenül érté-
kes (nem érhetsz el a célodhoz 
anélkül, hogy végigjárnád az út 
összes állomását), vagyis, ami-
kor csak telik az idő, de az ember 
nem halad előre, a nesámá érzi 
a halál hideg kezét. A depresszió 
nem kevesebb, mint a halál egy 
kicsi megtapasztalása, és ponto-
san ezért olyan fájdalmas.

A depressziós ember talán nem 
is tudja, hogy ez a probléma oka, 
de a lélek tudja. Sír, hogy enged-
jék haladni aktívan, és sürgősen 
a célja felé, de akadályoztatva 
van. Visszafogják a legfontosabb 
és legégetőbb feladatától, vagy-
is, hogy építse magát és az örök-
kévalóságát egy idővel szembeni 
küzdelemben. Ha ez nem sikerül 
most, az örökkévalóságban töké-
letlenül, hiányosan fog létezni. 
Ez borzasztó lenne, leírhatatla-
nul fájdalmas. Tehát a lélek reak-
ciója mély fájdalom afelett, hogy 
elvesztegeti az életét, a lehetősé-
geit. És ez valószinüleg a lehető 
legsúlyosabb fájdalom.

A depresszió szerves (vagy or-
vosi) helyzetei túlmutatnak ezen 
a cikken. Itt olyan emberek dep-
ressziójáról van szó, akik még 
nem fedezték fel a saját életút-
jukat, akiknek az élete értelmet-
lennek tűnik, mert nem tesznek 
erőfeszítéseket, nem haladnak 
pozitív irányba.

Mi a gyógyír a depresszióra? 
Mit lehet mondani annak, aki 

depressziós? Mit kell egy ilyen 
embernek tennie?

A válasz: lendülj mozgásba! 
Ha a probléma a hasznos mozgás 
hiánya, rajta, indulj el a helyes 
irányba. Amint a lélek megérzi, 
hogy mozgásban van, méghozzá 
a fejlődéséhez szükséges irány-
ba, elfelejti az egész szomorúsá-
got, a depressziónak vége. Nem 
lehetünk depressziósak akkor, 
amikor tudjuk, hogy megfelelő-
en haladunk a helyes cél felé.

Lehetnek fájdalmaink, érezhe-
tünk agóniát, a szemünk könny-
be lábadhat, de ha megnyerjük 
a csatát és haladunk előre, nem 
lehetünk deprimáltak.

Néha a mozgást kívülről kell 
kezdeni: a fizikai mozgás szük-
séges lehet a lélek megmozdítá-
sához. A judaizmusban a „külső 

felébreszti a belsőt”, a test ta-
pasztalatai és cselekedetei sti-
mulálják a lélek tapasztalatait 
és cselekedeteit. Szükséges lehet 
a testmozgás, vagy a kéz elfogla-
lása ahhoz, hogy a külső befelé 
haladjon és hasson a lélekre. De 
a gondolat ugyanaz: gyógyítsd a 
mozdulatlanságot mozgással, a 
szenvedésben való passzív da-
gonyázást aktivitással.

Nem lehet csak úgy odamenni 
egy depressziós emberhez azzal, 
hogy „Legyél vidám!” Ez bizto-
san nem működik. Ehelyett in-
kább vigyük el futni, mozogni, 
csinálni valamit. A legjobb, ha 
valami olyasmivel foglaljuk el, 

amivel másoknak segíthet. 
Az igazi gyógyulást akkor fog-

ja érezni, amikor a lélek elkezd 
mozogni, amikor a személyiség 
elindul egyedi útján, egyedi cél-
ja felé. 

Aki dolgozik azon, hogy elér-
jen valamit, építsen, és felisme-
ri, hogy az eredmény már ala-
kul, az nem lehet depressziós.

ÖNBECSÜLÉS
A mai fiatalok (és felnőttek) 
egyik nagy problémája az ön-
becsülés hiánya. Az egészséges 
önbecsüléshez tudni kell, hogy 
kik vagyunk, kivé kell válnunk, 
és hogyan lehet ezt elérni. Ha 
ismerjük magunkat, ha tisztá-
ban vagyunk a céljainkkal, és 
valódi haladást tapasztalunk 
azok felé, akkor az önbecsülé-

sünk sértetlen. De nem csak 
sértetlen, hanem lüktető, élő. 
Ha érezzük, hogy kihasználjuk 
a lehetőségeinket, és a lehető 
legjobbat kihozva magunkból 
azzá válunk, akivé kell, akkor 
olyan gazdag önértékelésre te-
szünk szert, hogy csakúgy ra-
gyogunk az önbizalomtól és az 
életvidámságtól. 

(Természetesen ehhez ismer-
nünk kell magunkat, és rá kell 
jönnünk, hogy mi a saját egyéni 
útunk, erről máskor lesz részle-
tesebben szó.)

De ha nem vagyunk mozgás-
ban, ha nem tudjuk pontosan 
merre kell mennünk és nem 
érezzük a fejlődésünket, akkor 
szükségszerűen gyenge lesz az 
önbecsülésünk. Nem tudjuk be-
csülni magunkat, ha nem tudjuk 
pontosan, kik vagyunk. Ha csak 
körbe-körbe járunk önmagunk 
keresésében, akkor az önbecsü-
lésünk süllyed. Az önbecsülés 
saját egyediségünk, és egyedi 
útunk egyértelmű felismerésé-
re adott reakció, valamint an-
nak érzékelésére, hogy betelje-
sítjük egyedi feladatunkat. Ha 
nem dolgozunk keményen ezen, 
önbecsülésünk megreked, majd 
eltűnik.

ROSSZ ÚTON JÁRNI
Van egy másik lehetőség a dep-
resszió és a növekedéshiány 
okozta fájdalom elkerülésére: A 
rossz út.

Az ember könnyen ki tudja elé-
gíteni az építésre való vágyát az-
zal, hogy triviális dolgokat épít, 
a vágyat felszínes dolgokban éli 
ki. Ez a menekülés gyakran az 
eredményes munka érzését kel-
ti, ami már elég ahhoz, hogy az 
embert távol tartsa a valódi fel-
adatától, attól, hogy saját magán 
dolgozzon, és így elkerülheti az 
üresség és a depresszió érzését.

Az ember ilyenkor elkezd min-
denféle tárgyakat gyűjteni, vagy 
értelmetlen feladatokba me-
rülni, mert ez adja neki a hasz-
nosság és haladás érzését; és fi-
gyelmen kívül hagyja, hogy a cél 
értelmetlen. 

Van, aki sörösüvegeket gyűjt, 
mások értékes festményeket. 
Van, aki sportolásnak szente-
li magát, van, aki az üzletnek. 
Van, aki izmokat épít, van, aki 
birodalmat. Ezek a tevékeny-
ségek képesek arra, hogy kielé-
gítsék a cselekvésre, haladásra, 
építésre való vágyat legalábbis 
egy kis időre.

Rabbi Akiva Tatz

Depresszió

V
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De nagyon gyakran ezek csak 
felszínes pótcselekvések az ön-
fejlesztés kemény munkája he-
lyett.

Semmi rossz nincs azzal, hogy 
az ember dolgokat építsen a vi-
lágban; ezek egy része tényleg 
szükséges és hasznos. De ami-
kor ez az építés helyettesíti az 
önfejlesztés kemény munkáját, 
ami örökre szól, akkor ez tragé-
dia. Ez a világ és az eredményei 
a valódi út eszközei kell, hogy le-
gyenek.

Az ember nem felejtheti el, 
hogy az út vezet valamerre, nem 
felejtheti el a célt, mint azt az 
alábbi történetben láthatjuk.

Egy ember felbérelt egy te-
herautósofőrt, hogy elvigyen 
egy rakományt egy távoli város-
ba. Mielőtt elindult, azt mond-
ta neki: „Vezess óvatosan, tartsd 
be a KRESZ szabályait, ne hajts 
gyorsan, ne vagánykodj”. Két 
nappal később, mikor a sofőr 
visszaérkezett, a megbízó kér-
dezte, hogy ment. „Rendben 
volt, mindent pontosan úgy csi-
náltam, ahogy kérte: óvatosan 
vezettem, betartottam a KRESZ 
szabályait, nem hajtottam gyor-
san, nem vagánykodtam.”

„És a rakományt elvitted a 
célállomásra?”

„Huppsz, a rakományt elfelej-
tettem elvinni.”

Az ember nem felejtheti el, 
hogy el kell vinni a rakományt. 
Nem szabad annyira belemerül-
ni az út részleteibe, hogy elfe-
lejtse, merre megy. Nem szabad 
annyira elmerülni a cselekvés 
és haladás izgalmában, hogy az 
ember elfelejtse, merre vezet ez 
az egész. Nem lehet évekig utaz-
ni, majd ráeszmélni, hogy az 
nem a helyes út volt, vagy any-
nyira belemerülni a részletekbe, 
hogy nem vesszük észre, nem 
mozdultunk semmit, vagy elfe-
lejtettük, hogy rakományunk 
van, amit el kell volna vinni.

Van egy „rakományod”: saját 
magad. Ez a legfontosabb dolog, 
és csak te tudod elvinni. A te ke-
zedben van saját jövőd és a zsi-
dó nép jövője. Egy napon pedig 
felteszik neked a végső és legko-
molyabb kérdést: elvitted a ra-
kományt?

Forrás: részlet a „The Thinking 
Jewish Teenager’s Guide to Life” 

című könyvből
Fordítás: Sárosi Gábor

lgondolkodtunk-e már vala-
ha Bábel történetének mély-

ségéről? Mózes I. könyvének 
(11:1-8) olvasása nagyon érdekes 
nézőpontra mutat rá.

„És az egész föld egynyelvű és 
egyforma volt. És történt, midőn 
elvonultak keletről, találtak egy 
völgyet Sinor országában és lete-
lepedtek ott. És mondta egyik a 
másiknak: Nosza! Vessünk tég-
lát és égessük azt égetett téglává; 
és lett számukra a tégla kő gya-
nánt és a gyanta volt számukra 
vakolat gyanánt. És mondták: 
Nosza! Építsünk magunknak vá-
rost és tornyot, csúcsa az eget 
érje, hogy szerezzünk magunk-
nak nevet, hogy el ne széledjünk 
az egész föld színén. És leszállott 
az Örökkévaló, hogy megnézze a 
várost és a tornyot, melyet építet-
tek az ember fiai. És mondta az 
Örökkévaló: Íme, egy nép és egy 
nyelve van mindnyájuknak s ez 
az, amit ők tenni kezdtek és most 
nem lesz megvonható tőlük sem-
mi, amit tenni szándékoznak. 
Nosza! Szálljunk le és zavarjuk 
össze nyelvüket, hogy ne értse 
meg egyik a másik nyelvét. És el-
szórta őket onnan az Örökkévaló 
az egész föld színére és abba-
hagyták a város építését.”

Felmerül néhány kérdés: Mi-
ért fontos, hogy keletről jöttek? 
Miért kell tudni, hogy egy völgy-
ben telepedtek le? Miért válasz-
tották a téglát és a gyantát vako-
latnak? És miért mondja el ezt a 
Tóra számunkra? Mit jelent, hogy 
az Örökkévaló leszállott a Földre? 
Mi volt a tervük a várossal és a to-
ronnyal? S miért tartotta ezt a ter-
vet az Örökkévaló rombolónak?

Érdekes, hogy az emberek fél-
tek a szétszórattatástól és pon-
tosan ez történt velük a végén. 
Mi ebben a rossz? A választ a 
mai generáció jobban érti, mint 
bármelyik korábban.

Ismerjük a „világfalu” fogal-
mát, hogy semmi a világon nem 
történik egy vákuumban. Ha va-
lami történik a világ egyik felén, 
azt perceken belül tudják a má-
sik végén és hatását is érezteti.

Ismert közhely, hogy két fej 
jobb, mint egy. Természetes, hogy 
ha népek százai (emberek milliói) 
osztják meg egymással az infor-
mációkat a fejlesztésekről, javuló 

technológiákról, sokkal fejlettebb 
világot érhetnek el. Új felfedezé-
sek jöhetnek a gyógyászatban, 
technológiában és az élet szin-
te minden területén. Ezért akart 
Bábel nemzedéke együtt marad-
ni. Tudták, hogy a népesség nőni 
fog, egyre több helyre lesz szük-
ség, és lett volna nekik egy össze-
tartó erő, a magas torony. Nagy 
területeket népesítettek volna be 
a Földön, mégis egy városnak te-
kintették volna magukat. Egy vi-
lágfalunak.

Nem lett volna akadály a nyel-
vek különbözősége, mely külön-
féle kultúrákat hoz létre, és mely 
végül rést üt emberek, illetve né-
pek között. A kulturális különb-
ségek miatt a történelemben a 
népek nem tudták megosztani 
az ismereteiket. Az egységesítő 
torony és város meggátolta vol-
na a viták kialakulását, illetve 
az emberiség technológiai fej-
lődése a lehető leggyorsabb lett 
volna.

De úgy tűnik, hogy az Örök
kévalót nem lelkesítette ez a gon-
dolat. Azt mondja: „Most min-
den elérhetővé válik a számukra. 
Mindent meg tudnak valósítani, 
amit elképzelnek”. Mi ebben a 
rossz?

Ha az ember mindent el tud ér-
ni, amit akar, akkor nincs szük-
sége az Örökkévalóra. A korábbi 
utalás a „keletre” az Édenkertre 
vonatkozik (Mózes I. köny-
ve 2:8). El akarták hagyni az 
Örökkévalóhoz legközelebb eső 
helyet és az ő segítsége nélkül 
akarták a sorsukat irányítani. 
Akartak egy egyesítő várost és 
tornyot építeni. Az építkezést egy 
völgyben akarták kezdeni. Ha egy 
magaslaton vagy hegyen kezdték 
volna, ez segíthette volna a mun-
kájukat, de nem akartak igénybe 
venni semmi természetest vagy 
az Örökkévaló által teremtett 
dolgot. Ezért választották a tég-
lát és a gyantát. Elutasították a 
természetes, az Örökkévaló által 
létrehozott anyagokat, mint a kő 
vagy az agyag, és ők hoztak létre 
új építőanyagokat.

Az Örökkévaló azért ereszke-
dett alá, hogy megbizonyosod-
jon, az ember nem akarja kisajá-
títani a világot, kihagyva belőle 
a Teremtőt. Meg akart győződni 

arról is, hogy az ember nem csak 
úgy hírnevet akar szerezni magá-
nak az Örökkévaló jóváhagyása és 
irányítása nélkül. Ezért osztja meg 
az Örökkévaló az embereket kü-
lönféle nyelveket beszélő népekre, 
s ezáltal évezredekre ellehetetle-
nítve a világfalu gondolatát.

A mai világ egy igazi világfa-
lu, ahol ismét tapasztalhatjuk 
Bábel tornyának egyesítő erejét. 
Talán innen ered a probléma.

Az elmúlt 200 évben a modern 
technológia alkalmazásával az 
emberiség sokkal szekulárisabb 
lett. Minél inkább felfedezzük a 
világ hogyanjait és miértjeit, úgy 
tűnik, egyre kevésbé van szük-
ségünk az Örökkévalóba vetett 
hitre, bizalomra és a vallásra. 
Az ember túl magabiztos lett, bí-
zik abban, hogy sok mindent irá-
nyíthat a világon, és a vallásra 
úgy tekint, mint ami az egysze-
rűen gondolkodók számára való.

A zsidóság teljesen máshogy 
áll ehhez a dologhoz. Nem fél a 
technológiától. Magáévá teszi, de 
más perspektívából szemléli. Az 
Örökkévaló adta neki a képes-
séget, hogy jobban megismerje 
a világot, mint elődei álmodhat-
tak volna róla. A technológia sok 
tekintetben könnyebbé tette az 
életüket, és a modern orvostu-
domány növekvő élettartamot 
biztosít.

De ezt az ember nem egye-
dül érte el. Az Örökkévaló nyúj-
tott új lehetőségeket. Ezt min-
dig szem előtt kell tartanunk, 
mikor a legújabb felfedezések 
hasznait élvezzük, megköszönve 
az Örökkévalónak, hogy ezt le-
hetővé tette a számunkra. Nem 
akarjuk felülmúlni a Bábel to-
rony népének céljait.

Mikor bevesszük a legmoder-
nebb fejfájás elleni tablettát, el 
kell mondani egy rövid imát az 
Örökkévalónak, hogy a gyógyszer 
kifejtse hatását, és nem csak úgy 
megbízni az emberi találmányok-
ban. Mikor a laptopot, az inter-
netet használjuk, adjunk hálát a 
Teremtőnek, hogy képessé tette az 
embert egy ilyen csodálatos kom-
munikációs eszköz létrehozására.

Egy ilyen világra lett az em-
ber tervezve. Az ember felfede-
zi, megismeri a világot, mind-
amellett megköszöni és értékeli, 
hogy az Örökkévaló bölcsessé-
get és képességet adott számára, 
hogy mindezt elérje.

Forrás: aish.com
 Fordítás: G.Sz.
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irké Ávot (Az atyák taní-
tásai) azt tanítja, hogy 

„Ávráhám Ávinu (Ábrahám ős-
atyánk) 10 megpróbáltatáson 
ment keresztül (ezek közül egy 
volt a „Lech Lechá”, a szülőhelye 
elhagyása egy ismeretlen helyre 
Isteni ígéretre támaszkodva), és 
mindegyikben helytállt.” (Atyák 
tanításai 5:4)

Rabbi Chaim Volozhiner (1) 
megjegyzi erről a misnáról, 
hogy egy korábbi misna is em-
lítést tesz Ábrahámról, de meg-
lepően kihagyja az „Ávinu”, ős-
atyánk megnevezést.

A Példabeszédek (20:7) ver-
sére alapozva: „Aki az ő tökéle-
tességében jár, igaz ember, bol-
dogok az ő fiai ő utána”. Rabbi 
Chaim elmagyarázza, mi lehet 
az, amit úgy nevezünk: „A spiri-
tuális lamarckizmus elmélete”.

A filozófusra, Lamarckra tá-
maszkodva: az organizmusok 
megváltoztatják viselkedésüket 

a környezeti változások hatásá-
ra, ami viszont megváltoztatja a 
szervezetüket, és ezt a „javított 
változatot” öröklik az utódok.

Például a zsiráfok hosszú nya-
kukat és első lábaikat generáci-
ókon keresztül arra fejlesztették 
ki, hogy magas fák levelei után 
kutassanak, felnyújtózkodjanak 
a levelekig. Ezután a nyújtott 
nyakukat és lábaikat örökölték 
az utódjaik is.

Bár ez a teória nem lett bizo-
nyítva a fizikai világ tudomá-
nyában, mindazonáltal teljesen 
igaznak bizonyul a lélek biro-
dalmában.

 Hiszen aki feljebb jut egy spi-
rituális létrán és szinteket ér el, 
az mindenképpen hagy ebből 
utódaira is.

A magyarázók rámutatnak, 
hogy a „niszájon” szó, ami pró-
batételt jelent, a „nész”, zász-
ló szóból ered, jelentése: az élet 
célja felemelni az egyént, úgy, 

hogy segítse felismerni a lehető-
ségeit is.

Ábrahámnak azért kellett 
átmennie 10 megpróbáltatá-
son, mert őt szánták arra, hogy 
„Ávinu” legyen belőle, ő legyen 
egyszer a szent zsidó nép atyja.

A próbatételeket sikere-
sen teljesítve derült ki, hogy a 
„Spirituális lamarckizmus” út-
ján ő lesz az örökítője utódjai-
nak és ez által a zsidó emberek 
spirituális DNS-ének.

Rabbi Chaim Volozhiner ezt 
alkalmazza arra, hogy megma-
gyarázza, hogyan lehet, hogy 
annyi egyszerű zsidó ember év-
századokon keresztül képes volt 
feláldozni az életét és meghal-
ni, megszentelve az isteni nevet, 
hűen kitartani a zsidósága mel-
lett, hite mellett..

Ez ugyanis bele van kódolva a 
zsidók lélekgenetikájába, hogy 
képesek legyenek erre, olyan 
elszántsággal, mint Ábrahám, 

Lech lechá ∑ Rabbi Dovid Begoun

Spirituális lamarckizmus
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amikor inkább Nimród tüzes 
kemencéjébe dobatta magát, 
minthogy le kelljen mondania 
az egyistenhitről...

Ábrahámhoz hasonlítja Rabbi 
Chaim az egyszerű zsidók arra 
vonatkozó késztetését, hogy ret-
tenetes körülmények közepette 
tegyenek meg óriási távolságo-
kat családjaikkal együtt, azért, 
hogy Izrael földjén telepedhes-
senek le.

Amikor saját életünk során 
arra törekszünk, hogy a Tóra és 
Isten szellemében fejlődjünk, és 
feljebb emelkedhessünk a spi-
ritualitás létráján, tegyük ezt 
örömmel: a mi eredményeink 
nem csak minket emelnek majd 
fel, hanem egyszer a mi utóda-
ink is e spiritualitás részesei 
lesznek.

Forrás: torah.org
 Fordítás: Hidegh Györgyi
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ét barátoddal utazol a si-
vatagban. Forró nap van. 

Néhány sátor látszik a távol-
ban, valószínűleg egy bedu-
in tábor lehet. Hirtelen őrülten 
rohan feléd egy 99 éves em-
ber. Lábad elé borul, arca a ho-
mokban és azt kéri: „Uraim, ha 
szimpatikus vagyok, ne kerül-
jék el szerény szolgátok sátrát. 
Maradjanak egy kicsit. Én sze-
mélyesen fogom megmosni a lá-
baikat és étellel fogom kínálni 
Önöket. Üldögéljenek egy kicsit 
a fám árnyékában, azután út-
nak indulhatnak!”.

Próbáljuk elképzelni, mit gon-
dolnánk erről az emberről? So
kan azt feltételeznék, hogy egy 
rossz szándékú pszichopatáról 
van szó. Kell valami céljának 
lenni, végül is a világon senki se 
tesz valamit csak úgy a semmi-
ért. Bizonyosan sokan nem fo-
gadnák el az ajánlatát.

Ez sokat mond a társadalom-
ról, amiben élünk. Gyanakszunk, 
ha valaki tenni akar valamit ér-
tünk. Miért akarna számunkra 
valaki jót, ha neki nincs hasz-
na belőle. Általában így is van. 
Sajnos tényleg óvatosnak kell 
lenni. Végül is melyik a rend-

ellenes: ha valaki gondoskod-
ni akar másokról és önzetlenül 
ad nekik vagy az a társadalom, 
mely gyanakvó az ilyen ember-
rel szemben.

Ábrahám testesítette meg 
a zsidó történelemben a che-
szed, a kegyesség tulajdonsá-
gát. Ábrahám számára nem volt 
furcsa, hogy a (lehetséges) ven-
dégek elé szaladjon, és könyö-
rögjön, hogy térjenek be hozzá. 
Szerette az embereket és a kül-

detése mindenekelőtt az volt, 
hogy boldoggá tegye őket. Alig 
van az adakozásnál mélyebb él-
vezet és Ábrahám ezt jól tudta. 
Mindenki jobban szeret adni, 
mint kapni. Adni valamit ön-
magában elégedettséggel tölt 
el. Ha el kell fogadnunk vala-
mit, üresnek érezzük magun-
kat. Ezért van, hogy a szülők-
nek több örömük származik a 
gyermekeikből – annak ellené-
re, hogy a gyerekek többet kap-

Vájérá ∑ Rabbi Shaul Rosenblatt

Adni öröm
nak –, mint a gyerekeknek a 
szüleikből.

Akkor miért nem adunk, 
amennyit csak tudunk?

Mert van egy tévhit, hogy ha 
adunk, akkor nekünk kevesebb 
lesz. Ez igaz, de csak rövid tá-
von. Hosszú távon az adás ré-
vén többet kapunk vissza, mint 
amennyit adtunk. Ábrahám 
tudta ezt és az életében adott. 
Bennünk, az ő szellemi örökö-
seiben is megvan ez a jellemvo-
nás. Az embert boldoggá teszi, 
ha adhat. Ha erre folyamatosan 
emlékeztetjük magunkat, sok-
kal több örömünk lesz.

Sokan, akik megnyerték az 
ötöst a lottón, rohannak a bank-
ba. Ábrahám is sietett beválta-
ni a csekket. De míg a lottónye-
remény véges, az öröm, amiért 
Ábrahám sietett, végtelen és 
korlátlan.

Forrás: aish.com
Fordítás: G. Sz.
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zen a héten olvashatjuk a 
Chajé Szárá szakaszban: 

„Volt pedig Sárának élete 120 
esztendő” (1Mózes). A szakasz 
Sára halálával kezdődik, majd 
azzal végződik, hogy Ábrahám 
eltemettette őt a Máárát Há
máchpélában, a Máchpélá bar-
langban.

Rögtön utána a Tóra arról be-
szél, hogy Ábrahám elküldi a 
szolgalóját, Eliézert, hogy szerez-
zen feleséget fiának, Jicháknak. 
Ábrahám ugyanis szeretett volna 
egy rendes asszonyt találni neki, 
akivel folytatni tudja a világ job-
bá tételét, amit ő elkezdett.

Ezért megkérte Eliézert, hogy 
ne kánaánita lányt hozzon: „Ha-
nem elmész az én házamba az én 
rokonaim közé, és onnan hozol 
feleséget.” (24:4)

A két rész között olvashat-
juk, hogy: „Ábrahám pedig idős 
(volt), bá bájámim (jött a napok-
ba), és a Teremtő megáldotta 
Ábrahámot bákol (mindennel)”.

Ramban elmagyarázza, miért 
érezte Ábrahám annak szüksé-
gét, hogy megeskesse Eliézert. 
Látta magát évekre előre és ag-
gódott, hogy el fogja hagyni ezt 
a világot, mielőtt a szolgálója 
visszatér. Ezért eskette meg őt, 
hogy tartsa magát a választásá-

hoz, ami fia feleségének nemzet-
ségét illeti.

Azonban a „bá bájámim” kife-
jezés, aminek a jelentése, hogy 
előrehaladott a napokban, a 
korban kicsit furcsának tűnik. 
A mondat elején már elmond-
ta, hogy Ábrahám idős volt. 
Ugyancsak furcsa, hogy ezt a ki-
fejezést csak Ábrahámnál talál-
juk. Ugyan Jichák történetében 
is említést tesz arra, hogy idős 
lett, de ezt a kifejezést, hogy 
„bá bájámim” nem használja. 
Mi a jelentősége ennek a kifeje
zésnek és annak, hogy csak Áb-
rahámmal kapcsolatban  hasz-
nálja a Tóra?

Tudjuk, hogy a cheszed (ke-
gyesség) az a tulajdonság, ami 
leginkább jellemzi Ábrahámot.

A Sláh azt írja, hogy egy zsi-
dónak legalább napi egy jócsele-
kedetet kell végrehajtania. Napi 
egy cheszed nélkül az a nap 
olyan, mintha nem történt vol-
na meg.

A Netivot Sálom magyaráza-
ta által megértjük, miért volt Áb-
rahám „bá bájámim”. Ő ugyan-
is hihetetlen elkötelezettséggel 
vállalta a cheszed tulajdonsá-
gát: minden napja büszkén so-
rakozott mögötte, ahogy elérte 
az öregkort.

Miért a cheszed az, ami ál-
tal minden nap megmérette-
tik minden más parancsolattal 
szemben?

Azért, mert – ahogy a Netivot 
Sálom is elmondja – a Teremtő 
cheszedje volt az, ami a világ 
megteremtésére késztette. Neki 
nem volt szüksége semmire, 
de meg akarta osztani a jósá-
gát másokkal. A világot is a „jes 
méájin” (semmiből valami) út-
ján teremtette.

Dávid király a Teremtőt a mi 
árnyékunknak nevezi (Zsoltárok 
121:5). A Báál Sem Tov elmagya-
rázza, hogy egy ember cselekvé-
seit az árnyéka megfigyelésével 
követhetjük nyomon. Ugyanígy, 
az Örökkévaló tettei tükrözik a 
mi tetteinket. Ha mi egymással 
jól viselkedünk, akkor a Teremtő 
is eláraszt minket cheszeddel.

Megértve, hogy az egész vi-
lág a Teremtő cheszedjén alap-
szik, akkor lehet az adott nap a 
miénk, ha jót cselekszünk, és 
ezzel egyben arra is késztetjük 
a Teremtőt, hogy jót cseleked-
jen velünk is. Másképp, ha nincs 
semmilyen cheszed által kivál-
tott cheszed, akkor nem ér sem-
mit a nap. Olyan ajándék, ami-
ben nem volt részünk, nem áll 
majd mögöttünk öreg korunkra.

Ábrahám „bá bájámim” volt. 
Minden egyes napját megérde-
melte és a „Teremtő megáldot-
ta” ezért.

Tudjuk, hogy ha keményen 
dolgozunk, akkor annak ered-
ménye fontos helyet foglal el a 
szívünkben. Például, amikor a 
feleségemmel Izraelbe költöz-
tünk, a lakásban eleinte nem vol-
tak se szekrények, se polcok, és a 
táskáinkban kellett tartanunk a 
dolgainkat. Amikor valami polc-
féleséget sikerült összeeszkábál-
nom, büszkén mutattam a fele-
ségemnek. Még másnap reggel 
is örömmel siettem a konyhába, 
hogy megnézzem, áll-e, amit al-
kottam. Amatőr munka volt, de 
tudtuk használni, és ez hihetet-
lenül jó érzéssel, büszkeséggel 
töltött el.

Minden, amivel a Teremtő 
megáldotta Ábrahámot, annak 
tükrében tette, ami jót és szépet 
ő cselekedett a világgal. 

Az ő tettei voltak az ő cheszed-
je, az ő napjai.

Folytassuk hát mi is, Ábrahám 
leszármazottjai az ő útját!

 Forrás: torah.org 
Fordítás: Hidegh Györgyi

 

Chájé Szárá ∑ Rabbi Ysroel Ciner
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„És tusakodtak a gyermekek 
[Rebeka] méhében” (1Mózes 
25:22)

Rási a hetiszakasz fenti idéze-
téhez a következő kommentárt 
fűzi: „Mikor Rebeka elhaladt 
Éver tanházának bejárata előtt, 
Jákob tusakodott, hogy kibújjon 
anyja méhéből, mikor bálvány-
imádó szentély előtt haladt el, 
Ézsau küzdött, hogy kibújhas-
son.”

A Rási által idézett Midrás 
elmélyült tanulmányozást igé-
nyel, ugyanis abból úgy tűnhet, 
mintha Ézsaunak és Jákobnak 
már születésük előtt határo-
zott törekvéseik lettek volna a 

gonoszság, illetve a jóság felé. 
Mindez ellentétesnek tűnhet a 
Tóra egyik alapelvével, a szabad 
akarattal.

A Midrás bölcseink egy másik 
tanításával is ellentmondani lát-
szik. A Talmud elmesél egy tör-
ténetet, melyben Rabbi Jehuda 
(Jákob leszármazottja) és a ró-
mai uralkodó, Antonius (Ézsau 
leszármazottja) arról vitatkoz-
tak, hogy mikor lép fel a jécer 
hárá, a gonoszságra való hajlam 
az emberben. Rabbi Jehuda azt 
az álláspontot képviselte, hogy 
fogantatáskor, Antonius pedig 
azt, hogy születéskor. Miután 
Antonius bibliai bizonyíték-

kal támasztotta alá álláspont-
ját, Rabbi Jehuda elfogadta, 
hogy a jécer hárá csak szüle-
téskor jelenik meg az emberben 
(Szánhedrin 91b).

A fenti Midrás mégis azt a lát-
szatot kelti, hogy a jécer hárá 
Ézsauban már születése előtt 
benne volt.

Maimonidész a Hilchot Déot 
című művét az ember veleszü-
letett hajlamainak és tulajdon-
ságainak leírásával kezdi. Azt 
írja például, hogy vannak embe-
rek, akik természetüknél fogva 
kegyetlenek, míg mások irgal-
masak. Ugyanakkor a Hilchot 
Tesuvá ötödik fejezetében ki-

hangsúlyozza, hogy az ember 
veleszületett természete nem 
predesztinálja őt arra, hogy jó 
legyen vagy gonosz, irgalmas 
vagy kegyetlen, bölcs vagy os-
toba, nagylelkű vagy fukar. 
Viselkedését az ember teljes 
mértékben saját maga irányítja.

A Hilchot Déottal szembeni 
nyilvánvaló ellentmondás mel-
lett ez az állítás más okból is 
problémás. Az, hogy a bölcses-
ség, illetve ennek hiánya nem 
eleve elrendelt, ellentmonda-
ni látszik a Talmud tanításával, 
amely világosán kijelenti, hogy 
az ember vagyona, ereje és intel-
ligenciája már fogantatáskor el-
dől. Egyedül az nincs előre meg-
határozva, hogy valaki jó vagy 
gonosz ember lesz-e (Nidá 16b).

Az ember veleszületett tulaj-
donságai és a szabad akarat kö-
zött feszülő ellentmondást a kö-

Toldot ∑ Rabbi Zev Leff

Szabad akarat vagy predesztináció?
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vetkezőképp oldhatjuk fel. Bár 
nincs két, azonos tulajdonsá-
gokkal születő ember, és mivel 
számos tényező befolyással van 
ezekre a tulajdonságokra – töb-
bek között a fogantatás előtt és 
alatt működő szellemi erők –, 
mégis ezek önmagukban sem 
nem jók, sem nem rosszak. 
„Párvék” (semlegesek). Vannak 
helyzetek, ahol a düh a helyes 
és elvárt viselkedés (mondjuk, 
dühös arckifejezést kell mutat-
nunk, hogyha a gyerekünk vala-
milyen veszélyes dolgot tesz).

Hasonlóképpen, az összes sze-
mélyiségvonást lehet pozitív és 
negatív irányban felhasználni. A 
vérontásra való hajlam például 
irányíthat valakit afelé, hogy so-
chet (metsző), mohél (körülme-
télő) vagy sebész legyen, de afelé 
is, hogy bűnöző és gyilkos vál-
jék belőle. Bár a jellemvonások 
előre meghatározottak, a „fel-
használási módjuk” és az ellen-
őrzésük teljes mértékben a mi 
kezünkben van. Szabad akarat-
tal eldönthetjük, hogy jóra vagy 
rosszra használjuk azokat, illet-
ve hogy uralkodjunk felettük, ha 
szükséges.

A bölcsesség és az intelligen-
cia két különböző dolog. Lehet 
valakinek zseniálisan magas az 
IQ-ja, mégis viselkedhet bután, 
és fordítva, lehet valakinek sze-
rényebb IQ-ja, miközben egy 
bölcs ember. Bár az intelligen-
cia nagyrészt előre meghatáro-
zott, ahogy a Talmud állítja. Az 
pedig, hogy valaki bölcsen vagy 
ostobán viselkedik az ember 
szabad akaratán múlik, ahogy 
Maimonidész írja. 

Van azonban egy dolog, amit 
még meg kell értenünk. Igaz 
ugyan, hogy egyetlen szemé-
lyiségvonás vagy hajlam sem 
nem jó vagy rossz önmagá-
ban. Bizonyos vonások azonban 
elmozdít(hat)ják egyik vagy má-
sik irányba a dolgokat. A düh-
re való hajlammal sokkal kön-
nyebb visszaélni, mivel sokkal 
több olyan eset van, amikor a 
düh megnyilvánulása negatív. 
Ezzel szemben a nyugalomra 
való hajlam inkább jó viselke-
déshez vezet, mivel sokkal több 
esetben lesz pozitív a nyugodt 
viselkedés, mint negatív.

Így az, hogy az emberek kü-
lönböző veleszületett tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, igaz-
ságtalannak tűnhet. Azonban 
három dolgot nem szabad szem 

elől tévesztenünk. Először is, 
minden ember számtalan jel-
lemvonással rendelkezik. Ha 
valaki egy olyan személyiség-
jeggyel születik, ami inkább ne-
gatív, szinte biztos, hogy van-
nak olyan más tulajdonságai is, 
amelyek elsősorban pozitívak. 
Másodszor: Isten figyelembe ve-
szi a hajlamainkat, amikor meg-
határozza, azokat a helyzeteket, 
amikkel szembesülni fogunk az 
életben. Végül, ahogy a Vilnai 
Gáon állítja, Isten mindenkit a 
saját egyéni természete alapján 
ítél meg. Így ha valaki haragos 
természetű, kevésbé szigorúan 
lesz megítélve, hogyha elönti őt 
a düh, mint egy olyan személy, 
aki a természeténél fogva nyu-
godt. Ugyanakkor, hogyha ez az 
ember képes uralkodni a dühén, 
nagyobb lesz a jutalma, mint an-
nak, akinek kevésbé kell meg-
küzdenie ez irányú hajlamaival.

Mindezek fényében a Midrás 
nem azt állítja, hogy Jákob és 
Ézsau már születésük előtt jó 
vagy gonosz módon viselkedtek 
volna. Inkább a világ spirituális, 
illetve fizikai aspektusa felé való 
hajlamukat nyilvánították ki. A 
Tóratanulás háza a spiritualitást 
képviseli, míg a bálványimá-
dás a fizikai léthez való kötődés 
szimbóluma (a bálványimádás, 
a fizikai erők dicsőítése).

Ézsau és Jákob ideálisan azt a 
partnerséget képviselte, mely a 
világ tökéletesítéséhez szüksé-
ges, azaz a fizikai világ uralása 
és tökéletesítése a spirituális ki-
teljesedés eléréséért. Ugyanígy 
a zsidó népnek szüksége van 
Jehuda törzsére, a királyok le-
származottjaira, akiknek a sze-
repe, hogy uralkodjanak a föl-
dön és legyőzzék a gonosz erőit, 
illetve Lévi törzsére, amelytől 
a spirituális útmutatást és ins-

pirációt nyújtó főpap (Kohén 
Gádol) származik.

Bölcseink azt mondják, hogy 
Jákob és Ézsau elosztották egy-
más között ezt (Olám Háze) és az 
eljövendő világot (Olám Hábá). 
Ézsau kapta az előbbit, Jákov az 
utóbbit. Ez nem azt jelenti, hogy 
Ézsau már születése előtt eladta 
a saját részét az Olám Hábából, 
hanem hogy e két magzatnak 
megvolt a lehetősége, hogy tel-
jesen uralják a fizikai, illetve a 
spirituális világot. Megvoltak 
Ézsauban azok a tulajdonságok, 
személyiségjegyek, amelyekkel 
Jákob társa lehetett volna a vi-
lág tökéletesítésében. Ugyanígy 
Jákobban is benne volt annak a 
lehetősége, hogy eltorzítja és el-
rontja a spirituális fogalmakat 
és értékeket.

Hogy milyen lehetett volna a 
Jákob és Ézsau közötti partne-
ri viszony, arra jó példát nyújta-
nak leszármazottjaik: Antonius 
(Róma uralkodója, aki meghó-
dította a fizikai világot) és Rabbi 
Jehuda (aki vezetőként spirituá-
lis értékek és célok felé irányítot-
ta a zsidó népet). Sehol nem áll, 
hogy Ézsau bálványimádó akart 
lenni, csak hogy megvolt benne 
az erre való hajlam. Éppúgy al-
kalmas volt arra, hogy elpusztít-
sa a bálványimádást és legyőzze 
a bálványimádókat, mint hogy 
szolgálja, illetve támogassa azt. 
Édesanyja, Rebeka – mondja a 
Szifszé Kohén –, szándékosan 
haladt el a bálványimádó helyek 
előtt, hogy meggyőzze a pogá-
nyokat, hagyjanak fel a bálvány-
imádással.

Most már megérthetjük, Izsák 
miért Ézsaunak akarta adni az 
áldást, és miért szerette jobban 
Ézsaut, a vadászt, mint Jákobot, 
a szorgalmas diákot. Ézsau meg-
tévesztette Izsákot, azt a látsza-

tot keltve, hogy képes a benne 
lévő hajlammal, a fizikai világot 
meghódítva, a Tórát szolgálni és 
legyőzni a gonosz erőket. Izsák 
azt a különbséget, amit Ézsau 
és Jákob viselkedésében megfi-
gyelt – hogy Ézsau nem említet-
te Isten nevét és nem viselkedett 
udvariasan – annak tudta be, 
hogy fia megbízatásához szük-
séges, hogy harcosként visel-
kedjen és erőt demonstráljon. 
Azt gondolta, hogy Ézsau azért 
nem ejtette ki Isten nevét a szá-
ján, mert félt, hogy küldetése so-
rán esetleg olyan helyre is elke-
rül, ahol Isten nevét tilos volna 
kimondania.

Izsák úgy gondolta, hogy 
Ézsau egyedülálló képessége-
it jó célra fogja használni. Igaz, 
kevésbé magasztos módon, de 
így kell egy királynak viselked-
nie, akinek háborút kell vívnia, 
és erősnek kell mutatkoznia, 
hogy fenntarthassa az igazsá-
gosságot a földön. Ezért az áldá-
sokat – amelyek természetük-
ben mind fizikai áldások voltak 
– Izsák Ézsaunak kívánta adni. 
Azt gondolván, hogy ezzel se-
gíti elsőszülött fiát. Úgy érezte, 
Jákobnak nincs szüksége ezek-
re az áldásokra a Tóratanulás 
sátrainak biztonságos közegén 
belül.

Csak Rebeka látott át Ézsau 
megtévesztő viselkedésén (rész-
ben a saját családjában meglé-
vő csalások és jellemhibák is-
meretéből fakadóan). Egyedül 
ő tudta felismerni, hogy kicsoda 
valójában Ézsau, és ő mutatta 
meg Izsák számára, hogy mind-
két szerep Jákobra hárul, aki az 
egyetlen őse lesz a jövőbeli zsi-
dó népnek. Ézsau szabad akara-
tából választotta, hogy hajlama-
it a gonoszság felé irányítsa, és 
ezáltal kizárja magát a jövőbeli 
nemzetből.

Toldot hetiszakasza ösztön-
zően hathat mindannyiunk szá-
mára, hogy jobban megismerjük 
saját magunkat és természetes 
hajlamainkat, hogy ezáltal fej-
leszthessük és irányíthassuk 
egyedi vonásainkat a legma-
gasztosabb cél felé, mely a világ 
tökéletesítése a Tóra törvényein 
és az Örökkévaló szolgálatán ke-
resztül.

Forrás: Aish.com
Fordítotás: YaakovZoli
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Belzi rabbi, aki a bizony-
talan lengyelországi hely-

zet miatt Magyarországon ta-
lált menedéket – különböző 
okok miatt több városban – az 
első világégés idején hálás szív-
vel megjegyezte, ha megint lesz 
Szánhedrin (Nagybíróság), ab-

ban jelentős számú magyar-
országi rabbi vesz majd részt, 
mert hosszan lehetne sorol-
ni a kiemelkedő tudós rabbi-
kat. Vác, Mád, Nagysimonyi, 
Bodrogkeresztúr, Olaszliszka, 
Újfehértó, Kisvárda, Pest mind 
rendelkezett ilyen nagyságok-
kal. Munkácsról személyes 
okok miatt nem szólt, jóllehet 
igen sok ember véleménye sze-
rint ott egy óriás tevékenyke-
dett: Chájim Elózor Sapira. A 

Kanadában élő Mojse Krausz, 
aki vagy 20 évig minden ősszel 
a Kazinczy utcai nagy zsina-
gógában teljesített szolgálatot, 
a tanítványa volt. Csak annyit 
mondott: egy városban egy ki-
rály kell, kettő nem fér el. Ez le-
hetett a két jeles rabbi ellentété-

nek forrása, de – mint ahogy a 
tanítvány mondja – Ráv Sapira 
jóságos, megértő, emberséges 
ember volt. Ugyanakkor bölcs 
és jószívű. Erre egy példát idé-
zett a sok közül az egykori nö-
vendék, Mojse Krausz, az eset 
fül és szemtanúja. 

Nagy ribillió rázta meg 
Csapot, ahol egy vehemens el-
nök (rasekol) és egy csendes, 
de nagy tudású rabbi élt. Tűz 
és víz. Nem jöttek ki egymás-

sal, illetve a rasekol a rabbival. 
Jesívát végzett ő is, és ezért a 
helyi lelkipásztor minden lé-
pését megkérdőjelezte. Meg is 
hagyta háza népének, ha bármi 
kérdésük és sájlejuk van, hoz-
zá forduljanak, mert ő helye-
sebben dönt, mint bárki más. 
Történt, hogy egy pénteki nap 
délelőttjén az elnök nem tar-
tózkodott otthon, feleségének 
valami nem tetszett a már el-
készített tyúkon, kérdéses volt, 
kósere vagy sem. Más lehetőség 
nem mutatkozott, elvitte a húst 
a rabbihoz, aki megnyugtatta, 
kóser. Amikor az asszony haza-
tért, a lélegzete is elállt, mert a 
férje ott volt az udvar közepén, 
meg kellett vallania, miért járt 
a rabbinál. A férfi rápillantott 
a tyúkra és ordítani kezdett: 
Erre mondta a rabbi, hogy kó-
ser? Ez tréfli! Fogyasztani halá-
los vétek. Gyorsan keressék elő 
a metszőt, a sajchetet, ha a mik-
véban (a fürdőben) van, húz-
zák ki a vízből, és hozzák ide. 
Fogjanak egy másik tyúkot, és 
ha levágták, aki él és mozog, 
lásson munkához, kopassza a 
tollát, sózza, kóserozza, sürget 
az idő. Ezt a húst tegyék jégre. 
Vasárnap beviszem a rabbival 
együtt Munkácsra – mondta. 
Döntsön ráv Sapira. Lássa meg 
mindenki, kinek van igaza és 
vonja le a megfelelő következ-
tetést. Lázasan dolgozott a ház 
népe, elkészültek időre. A rabbi 
remélte, hogy lecsillapodnak a 
kedélyek sábeszkor, de csak idő-
legesnek bizonyult a béke. 

Vasárnap alig pitymallott, az 
elnök gyorsan elmondta a reg-
geli imát, befogta négy lovát a 
kocsi elé, maga mellé ültette a 
rabbit, a lovak közé vágott és 
irány Munkács. Porzott az út a 
kocsi nyomában. Megizzadtak 
a lovak, mire a városba értek. A 
munkácsi rabbi a könyvtárban 
ült a nagy tölgyfa asztal mellett 
és beszélgetett a ros jesívával, az 
iskolavezetővel, Icse Szánzerrel 
(a későbbi philadelphiai rabbi-
val). Mojse Krausz, a jesíva hall-
gatója a létrán állt és a könyvek 
között válogatott. A csapi rase-
kol gábet és mindenkit félretol-
va a megszeppent csapi rabbit 

maga után húzva belépett a te-
rembe. Az asztalra tette a tyú-
kot, mint valami bűnjelet. – Ez a 
sájle a kérdés. Rebelében. Én azt 
mondom, hogy a tyúk nem kó-
ser. Ő, a tiszteletre méltó csapi 
rabbi azt állítja, hogy kóser... Mi 
az igazság? A munkácsi rebbe 

rápillantott a húsra, majd a di-
adalittas vádlóra, aztán az állá-
sáért, családjáért, tekintélyéért 
reszkető rabbira, nem szólt sem-
mit, 3 ujjával leszakított annyit 
a főtt húsból, amennyire már le-
het áldást mondani, elmondta 
szótagolva a sehákolt és meget-
te a falatot. Majd megtörölte a 
kezét s mély átéléssel recitálta 
az utóáldást. Kommentár nem 
kellett. Rasekol leforrázva állt, a 
csapi rabbi hálásan mosolygott. 
Jobbrabalra köszönve elhagy-
ták a könyvtárat.  Icse Szánzer 
vakarta a fejét. A rabbi kóser 
húst evett, ez nem vitás, de nem 
glatt kósert, mert kétely merült 
fel. Erre még nem volt példa. Ezt 
tiszteletteljesen, de megjegyez-
te. A rabbi az asztalra csapott 
egy jó nagyot – Mojse Krausz 
majd leesett ijedtében a létráról 
–, és felkiáltott: Az emberhús az 
kóser? Ez az elnök vagy kicso-
da lenyelte volna a csapi rabbit 
szőröstül, bőröstül, családostul, 
hat gyermekével. Ez volt a tét. 
Ezt engedtem volna? Síri csend 
lett a válasz. Bizony, ilyen em-
ber volt a mesterem! – sóhajtott 
Mojse Krausz, a most 90 éves 
kanadai kántor.

Deutsch Gábor
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Forrás: magyarzsido.hu
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Az ember beszéd közben gyak-
ran használ idegen szavakat, 
hol tudatosan, hol pedig anél-
kül, hogy pontosan tudná a szó 
jelentését és eredetét. Azt már 
tudjuk, hogy a magyar nyelvbe 
rengeteg jövevényszó épült be 
az évszázadok során, ezért nem 
lepődünk meg, ha az értelme-
ző szótárban találkozunk latin, 
görög, török, szláv, német, ci-
gány, jiddis stb. eredetű szavak-
kal. Ám ezekben a nyelvekben 
szintén vannak jövevényszavak, 
amelyek kis változtatással ván-

dorolnak tovább. Így lehet az, 
hogy a magyar zsidó köznyelv-
ben bizony még arameus gyöke-
reket is találhatunk. 

A következő, az előzőekhez 
képest talán kevésbé ismert sza-
vunk több szempontból is aktu-
ális most, hogy hidegebbre for-
dult az időjárás és nemsokára 
beköszönt a tél. Néhány hét múl-
va, a Vájchi hetiszakaszban ol-
vashatunk azokról az áldásokról, 
amelyeket Jákob ősapánk adott 
a fiainak halála előtt. Ezeken túl-
menően még egy további áldást 

is tanulhatunk ebből a szakasz-
ból. A Tórából tanuljuk ugyanis, 
hogy korábban az emberek nem 
betegség következtében haltak 
meg, hanem hirtelen, minden 
előjel nélkül. Amikor eljött a tá-
vozás ideje, a lélek az orron át 
hagyta el a testet, egy tüsszen-
téshez hasonlóan. Azt is tudjuk, 
hogy az első emberbe, Ádámba, 
az orrán keresztül lehelt lelket az 
Örökkévaló; s máris felfedezhet-
jük a párhuzamot a magyar lélek 
– lélegzet szavak között is. 

De térjünk vissza a jiddishez. 
Jákob betegsége idején már tud-
ta, hogy meg fog halni, így volt 
ideje arra, hogy halála előtt „ren-
dezze sorait”. Ebből a szempont-
ból számára ajándék volt a be-
tegség. A tüsszentés manapság 
már nem a végzet jele, csak utal 

a betegségre, vagy éppen annak 
egy tünete. Ezért kívánjuk, ha 
valaki tüsszent, hogy egészségé-
re váljék. Ezt többféleképpen is 
tehetjük. Jiddisül erre az egyik, 
és egyben az ismertebb sza-
vunk a németes Gesundheit vagy 
Gezintheit. A másik pedig az ér-
dekesebb eredetű „Ássze!”. 
Esetleg a kettő együtt: ássze ge-
zint. Az ászuta (אסותא) vagy jiddi-
sesen kiejtve ászisze szó arame-
us eredetű, jelentése: egészség. 
Hogy még tovább lépjünk, az 
arameus szó gyökere az akkád 
aszutu, illetve a sumér azu, me-
lyek jelentése: gyógyító. 

Az egyik legjobb áldás pedig, 
amit elköszönéskor valakinek 
csak adhatunk, az az, hogy le-
gyen egészséges: Sei Gesund!

Az előző számban megismer-
kedhettünk Cordovero rab-
bi leghíresebb művével, a 
Gránátalmák ligetével. Másik 
híres munkája, mely az Or 
Jákár – magyarul a Kecses 
fény címet viseli – a Zohár 
(Ragyogás, a kabbala egyik 
alapkönyve) tizenhat köte-
tes kommentárja. Rámák gya-
korlatilag az egész életét ezen 
monumentális munka meg-
alkotásának szentelte. A múlt 
században nyert a könyv újabb 
felfedezést, az 1960as évektől 
kezdődően került ismételten 
kiadásra a mű. Röviden szól-
ni kell egy harmadik könyvről 
is, mely szintén hozzájárult ah-
hoz, hogy Rámák neve a legna-
gyobbak között kerül említés-
re. Ennek a címe Tomer Dvorá, 
azaz Debóra pálmafája. Ebben 
az alkotásában a szerző a szfi-
rák (azaz az isteni tulajdon-
ságok) jellegzetességeit tárja 
az olvasói elé, illetve ismerte-
ti meg velük azok jellemző-
it. Rámák műveinek egy része 
mind a mai napig csak kézira-
tok formájában lelhetők fel, il-
letve a kiadott könyvekben szá-
mos utalást, illetve hivatkozást 
találunk olyan megállapítások-
ra, amelyek nincsenek benne a 
kiadott munkáiban. Ez arra en-

gedte következtetni az életmű-
vét feldolgozó rabbikat, hogy 
szinte biztosan állíthatjuk: 
több munkája a feledés homá-
lyába veszett, illetve megsem-
misült.

Rámákot túlélte a felesé-
ge, de az asszony neve máig 
ismeretlen. Annyi bizonyos 
csak a személyével kapcsolat-
ban, hogy Alkabec rabbinak 
volt a testvére. Ő adott életet 

Rámák fiának, aki a Gedáljá 
nevet viselte. Gedáljá a 16. szá-
zad második felében nőtt fel, és 
1625-ben adta vissza a lelkét a 
Teremtőjének. Gedáljá annyi-
ban érdekes Rámák életműve 
szempontjából, hogy ő műkö-
dött közre apja könyveinek ve-
lencei kiadásában. Gedáljá az 
1580as években a velencei get-
tóban élt, és az ő erőfeszítése-
inek, közbenjárásának ered-
ményeképpen kerültek Rámák 
művei kiadásra. Miután né-
hány év otttartózkodást köve-
tően Gedáljá ben Móse elhagy-
ta Velencét, Jeruzsálemben 
telepedett le: itt töltötte fel-
nőttkorának legnagyobb ré-
szét: végső nyugalomra is a 
Szent Városban helyezték.

A hagyomány úgy tartja, 
hogy Jichák Luria Askenázi (a 
Szent Ári) 1570ben éppen azon 
a napon érkezett Cfátra, ami-
kor Cordovero rabbinak volt a 
levájá-ja (temetése). Elkísérte 
Cordovero rabbit az utolsó út-
jára, és csakhamar világossá 
vált számára, hogy ő az egyet-
len, aki látja azt a tűzoszlopot, 
amely a koporsót kíséri. A ra-
gyogás könyve, a Zohár leírja, 
hogy a tűzoszlop látványa an-
nak a jele, hogy az illető lesz 
szellemi értelemben az eltávo-

zott személy örököse, ő fogja 
átvenni a szellemi vezető sze-
repét attól, akinek a temeté-
sén látja a tűzoszlopot. Noha a 
Szent Ári csak két évvel élte túl 
Rámákot, új elméleteivel, filo-
zófiai megközelítésével még-
is forradalmasította a kabbala 
egész rendszerét.

Árit ismerjük a kabbala 
egyik legnagyobb alakjaként. 
Amikor a misztikus tan nagy-
jairól beszélünk, meg kell em-
líteni Cordoverot is: az ő neve 
is hasonlóan fényesen ragyog a 
kabbala egén. Rámák és Ári két 
külön utat képviselt, de a luri-
ánus kabbala a cordoveriánus 
tanokból táplálkozott, azok-
ból nőtt ki, azokat fejlesztette 
tovább. A kettő együtt adja a 
Zohár értelmezésének komplett 
rendszerét. Rámák rendsze-
rezte először a kabbalát. A ké-
sőbbi kabbalisták egyöntetűen 
azon a véleményen voltak, hogy 
noha Ári új alapokra helyez-
te a kabbala tudományát, ta-
nításai harmonizálnak Rámák 
munkásságával.

Forrás: breslev.co.il

Kurucz Ákos: A koporsót kísérő tűzoszlop 
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Zsidó szavak ∑ ÁSSZE!

A Tomer Dvorá címlapja
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adzsikisztánról meglehe-
tősen kevés információ lát 

napvilágot a médiában, azon-
ban több magyar és nemzetkö-
zi hírportál tudósított egy szo-
morú eseményről, miszerint 
2008. június 22én ledózerolták 
a közép-ázsiai muzulmán állam 
utolsó zsinagógáját. A maradék 
háromszázötven fős közösség 
így imahely nélkül marad. Az új 
zsinagóga híre már nem jutott el 
az újságok hasábjaira.

Az ókori szövegek alapján va-
lószínűsíthető, hogy a kereskedő 
zsidó törzsek már Dávid király 
uralkodása alatt, tehát i.e. 1000 
körül már jelen voltak Közép-
Ázsiában. Ma is él az a nézet a 
tadzsik zsidók körében, hogy 
magukat tekintik az i.e. 597től 
kezdődő babiloni fogság során 
elveszett törzsek leszármazottja-
inak, de a babilóniai fogság után 
is vándoroltak egyes csoportok 
Közép-Ázsia felé. Ezen zsidó cso-
portok, akiket magyarul bocha-
rai vagy buchari zsidóknak ne-
vezünk, több mint 2500 éven 
keresztül voltak elvágva a zsidó-
ság többi részétől, azonban sike-
resen megőrizték vallásukat, zsi-
dó identitásukat és kultúrájukat. 
Később több iraki, iráni, jemeni, 
szír, marokkói, illetve a spanyol 
inkvizíció elől menekülő zsidó 
csoport érkezett és csatlakozott a 
bocharai zsidókhoz.

A bocharai zsidók neve az 
1920 előtt fennálló Bocharai 
Emirátus nevéből ered. Héberül 
a nevük bucharim (בוכרים) (bu-
chari nyelven яҳудиёни бухороӣ 
yahudiyoni buxoroī). A nyelv, 
melyet beszélnek a buchori 
(бухорӣ buxorī), tudományos el-
nevezése pedig a JudæoTajik, 
mely a klasszikus perzsa nyelven 
alapszik, számtalan héber, illet-
ve több üzbég és orosz kölcsön-
szót használ. A buchari nyelv egy 
perzsául beszélő számára több-
nyire könnyen érthető. A bucha-
ri nyelv lejegyzésére elsősorban 
a héber ábécét használták, egy 
rövid ideig latin betűs volt, azon-
ban az 1940es évektől a szovjet 
befolyás hatására folyamatosan 
áttértek a cirill betűk használa-
tára, mely mára szinte teljesen 

egyeduralkodóvá vált. A jeru-
zsálemi Kol Jiszráél rádió napi 
rendszerességgel sugároz bu-
chari nyelvű műsort.

Az első zsinagógát a XVII. szá-
zad elején emelték Bochara vá-
rosában, holott ebben az időben 
érvényben volt Omár kalifa ren-
delete, mely szerint tilos új zsina-
gógát építeni, valamint az iszlám 
bejövetele előtt és azóta is műkö-
dő zsinagógákat le kell rombol-
ni. A bocharai zsidók mizráchi, 
vagyis keleti zsidónak számíta-
nak. A judaizmus szfárdi irány-
zatába vezették be többségüket 
gyermekkorukban, köszönhető-
en egy Joszéf Maimon nevű rab-
binak, aki a marokkói Tetuanból 
érkezett Bocharába. Maimon 
rabbi annak érdekében, hogy az 
üldözést elszenvedő és az emi-
att drámaian megcsappant lé-
lekszámú közösség újra régi fé
nyében tündököljék, szellemi 
vezetőjükké vált. Arra töreke-
dett, hogy felélessze a judaizmus 
hitét és elősegítse tanításainak 
megtartását. Megváltoztatta a 
Perzsiából hozott vallási hagyo-
mányokat, helyettük pedig a 
szfárdiakat vezette be, ezzel vé-
gül sikerült megmentenie a kö-
zösséget az asszimilációtól.

A XIX. század közepén a bo-
charai zsidók megkezdték az 
Izrael földjére való visszatelepü-
lést, mely az 1980as évek végére 
erőteljesen felgyorsult, így majd-
nem az összes bocharai zsidó el-
hagyta szülőföldjét. Izraelen 
kívül az Egyesült Államokba, 
Európába vagy Ausztráliába 
költöztek. Míg lélekszámuk 150
200 ezer fő közé tehető (ebből 
100–120 ezer Izraelben él), ad-
dig mára Tadzsikisztánban hi-
vatalos adatok szerint mindös-
sze 50–100, egyes becslések 
szerint 150–350 fő maradt.

Tadzsikisztán fővárosában, 
Dusánbéban egyetlen zsinagó-
ga állt, melyet a XIX. században 
építettek a két zsidónegyed egyi-
kében, hogy vallási, oktatási és 
közösségi központtá váljon. A 
zsinagógát 1920ban foglalták el 
a szovjetek, majd 1952-ben álla-
mosították, 1958-ban a zsidó kö-
zösség újra használatba vehette, 

azonban a föld továbbra is állami 
kézben maradt. Túlélte a tadzsik 
függetlenné válást 1991-ben és 
az 1992től 1997ig tartó polgár-
háborút, mint ahogy azt is, mi-
kor 1995-ben vandálok próbálták 
tönkretenni más zsidók által la-
kott ingatlanokkal együtt. A zsi-
dó közösség 2003ban kapta meg 
azt a hivatalos levelet, melyben a 
kormány az épületek, azaz a mik-
ve, a kóser mészárszék és az is-
kola elhagyására szólította fel az 
illetékeseket. A kormány a du-
sanbei városfelújítási program 
részének tekintette a zsinagóga és 
a hozzá tartozó részek elbontását, 
melynek helyére az 1992 óta ha-
talmon lévő Imomali Rakhmon 
elnök palotájához tartozó új szár-
nyat szándékozott felépíteni.

A zsidó közösség tiltakozá-
sa nem jutott el a megfelelő fó-
rumokhoz. Ugyan 2004ben 
Abraham Dovid Gurevics közép-
ázsiai főrabbi is tiltakozott, és az 
antiszemitizmus vádjával illette 
a kormányzatot, az amerikai kül-
ügyminisztérium egyszerű bü-
rokratikus problémának nevezte 
az esetet, mintsem ideológiai vi-
tának. Az UNESCO 2004es le-

velében tiltakozott a zsinagóga-
rombolás ellen, mely szerint az 
„ellentétben állna a nemzetkö-
zileg elfogadott kulturális javak 
védelmével”. A BBC is hírt adott 
2006ban az esetről, kiemelve 
azt a tényt, hogy a helyi tiltako-
zókat rendre fenyegetik az állami 
szervek. Rövidéletű fordulatnak 
tűnt, mikor a tadzsik kormány-
zat 2006 márciusában úgy ha-
tározott, hogy a zsinagóga meg-
maradhat akkori helyén, ugyanis 

két hónappal később már a zsi-
nagóga új helyen való felépítését 
vették tervbe. A nemzetközi vis-
szahang közepette a helyi zsidó-
ság továbbra is harcolt közössé-
gi jogaiért, de sem a fellebbezés, 
sem a tiltakozások nem tudták 
megakadályozni a dusanbei vá-
rosi bíróságot az elrendelt pa-
rancs végrehajtatásában.

Habár a kormányzat semmi 
esetre sem szándékozott kom-
penzálni a közösséget ért káro-
kat, végül egy 1500 négyzet-
méteres parcellát bocsátott 
rendelkezésre egy megépítendő 
zsinagóga számára a Dusanbinka 
folyó partján a Firdauszí kerü-
letben. 2008. június végén Lev 
Levjev, a FÁK-országok Zsidó 
Közösségek Szövetségének elnö-
ke látogatást tett a leendő zsina-
góga helyén. Ennek építését rész-
ben az említett szövetség, részben 
a Bocharai Zsidó Hitközség fe-
dezte, nem beszélve a magánsze-
mélyek adományairól.

Az új zsinagóga kevesebb, 
mint egy éven belül, 2009. má-
jus 4-én megnyitotta kapuit az 
imádkozók előtt, elsősorban a 
tadzsik üzletembernek, Haszan 
Asszadullozodának köszöhe-
tően, aki a volt tadzsik elnök, 
Emomali Rahmon sógora. A 
megnyitón jelen volt Tracey Ann 
Jacobson, az Egyesült Államok 
nagykövete, a tadzsik kulturá-
lis miniszter, valamint a Szari 
Oszijo mecset imámja, illet-

ve több mint 50 egykori emig-
ráns zsidó, akik Izraelből és az 
Egyesült Államokból tértek vis-
sza a jeles eseményre. Az imám 
szerint a zsinagóga felépítése az 
„egységet, a szabadságot, a békét 
és az egyenlőséget” szimbolizál-
ja. Mihael Abdurahmonov rab-
bi is úgy nyilatkozott, hogy re-
ményei szerint ezzel a lépéssel a 
középázsiai zsidó élet újra meg-
élénkül, és „az új zsinagóga sok-
kal jobb lesz a réginél”. 

Arató Mátyás

A tadzsik zsidók új zsinagógája

T
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Lativ Kolel október 17én a 
vízöntés örömünnepe alkal-

mából hívott meg minden ked-
ves érdeklődőt a Visegrádi utcai 
zsinagógába. Fél hatkor délutáni 
imával vette kezdetét az ünnep-
ség, majd a „Pesti Súl” szukája 
kíváncsi és vidám emberekkel 
telt meg. A Lativ Kolel rabbija 
Ráv Keleti a sátoros ünnep je-
lentőségéről beszélt, majd ne-
kilátott a vendégsereg a krump-
likugli és egyéb finomságok 
elfogyasztásának.

A zsidóság legvidámabb ün-
nepének legboldogabb napján 
az élőzene és a tánc sem marad-
hatott el. Szukoti dalok kerültek 
terítékre, és miután már nagyon 
jól mentek a közönségnek a dal-
lamok, a Lativba rendszeresen 
járók által kedvelt kvíz követke-
zett pihenésképpen. A játék vé-
gén az első helyezettek még ju-
talomban is részesültek. Az első 
helyezett finom likőrje el is fo-
gyott a helyszínen.

A játék után a táncé lett a fő-
szerep, amihez Kendrusz Attila 
és kísérői szolgáltatták a tradíci-
onális és egyben fiatalos zenét.

Az est alatt többször Dvar 
Tora-t is hallhattunk a Lativ  di-
ákjaitól. Fél kilenc után ért véget 
az ünnepség, melyen az idősebb 
és a huszas évei elején járó gene-
ráció is szép számmal jelen volt.

A következő esemény, mely-
re minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk, a november utol-
só hétvégéjére tervezett sziráki 
sábáton. 

Bővebb információ találnak a 
lativk@gmail.com email címen, 
illetve november elejétől honla-
punkon olvasható.

Rabbi David Orlofsky

 A gyerekek és a láson hárá

N
ői szem

m
el

világban ezrek és ezrek fog-
lalkoznak napi szinten a 

smirát hálásonnal, vagyis a 
megengedett beszéd szabályai-
val. Tudjuk, hogy a láson hárá, 
a tiltott, negatív beszéd az egyik 
legsúlyosabb bűn, e miatt lett a 
második Szentély lerombolva. A 
Gemara az Arachin traktátus-
ban a gyilkosság, a bálványimá-
dás és a tiltott nemi kapcsolatok 
kombinált súlyosságához ha-
sonlítja. A Tórában olvashatunk 
a coráát (egy bizonyos, a lep-
rához hasonlító betegség) bor-

zasztó csapásáról, amely akkor 
következik be, ha valaki láson 
hárát beszél.

Mindannyiunk be kell építe-
nünk a smirát hálásont a tuda-
tunkba. Szülőként pedig arra 
kell inspirálnunk a gyermekein-
ket, hogy figyeljenek arra, amit 
mondanak. A következőkben 
néhány gyakorlati tanácsot sze-
retnék adni a szülőknek ehhez.

1. Lehet, hogy akaratlanul 
is bátorítjuk gyerekeinket a 
láson hárára?
Mindenki tudja, hogy abban az 
esetben szabad láson hárát be-
szélni, ha toelet, vagyis valami-
lyen pozitív, hasznos dolog fog 
kijönni belőle. Néhány ember 

viszont úgy érzi, hogy személy 
szerint ő a felelős a világért, 
ezért számukra minden toelet. 
Ők azok, akik, amikor a kislá-
nyuk hazajön az iskolából, és iz-
gatottan meséli, hogy az egyik 
osztálytársát kicsapták, hason-
lóan izgatottan kérdezik, hogy 
„Kit? Kit?” Elképzelhető, hogy 
gyorsan felmérték a helyzetet: 
ha ezt a gyereket kicsapták, ak-
kor nyilván zűrös volt, a család-
ja pedig nem kívánatos társaság 
az iskolában, és azonnali lépé-
seket kell tenni, hogy megóvják 
a gyerekeik spirituális egész-
ségét. Vagy csak a láson hárát 
akarják hallani. Vajon mi lesz a 
gyerek benyomása az édesany-
ja reakciójából? Különösen, ha 

minden egyes alkalommal, ami-
kor a gyerek egy újabb adalékkal 
jön haza, az anya hasonló lelke-
sedéssel reagál. 

A gyerekek akkor fognak ott-
hon lelkesen láson hárát me-
sélni, ha olyan atmoszférát te-
remtünk a lakásban, ami szinte 
felhívás a tiltott beszédre. A ki-
csik nagyon fogékonyak a non-
verbális üzeneteinkre. Ha bol-
dogan újságolja el nekünk, hogy 
valami jót tett, az azért van, 
mert sikeresen beléplántáltuk 
azokat az értékeket. Ha pedig 
boldogan mesél el egy újabb lá-
son hárá-adalékot, az azért van, 
mert tudja, hogy kíváncsi kö-
zönsége vagyunk.

Mondjuk inkább azt: „Ha ez 

Lakos Borbála 

Szimchát Bét Hásoévá

A
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láson hárá, inkább ne mondd el 
nekem.” Ha egy saját készítésű 
süteménnyel jönne haza, és nem 
lennénk benne 100%ig bizto-
sak, hogy kóser, nem ennénk 
meg. Ha tehát egy olyan infor-
mációval jön haza, amiről nem 

vagyunk 100%ig meggyőződve, 
hogy kóser, ráadásul a következ-
mények jóval súlyosabbak mind 
az egyénekre, mind az egész zsi-
dó népre nézve, akkor inkább 
le kell mondanunk arról, hogy 
meghallgassuk.

2. A gyerekek többet halla-
nak, mint gondolnánk.
Ha egy szülő megkéri a gyerme-
két, hogy tegyen rendet, vagy vi-
gye ki a szemetet, a válasz hiá-
nya arra a téves következtetésre 
sarkallhatja, hogy hallásproblé-

mája van. Ez azonban tévedés, 
itt szelektív hallásról van szó. 
A gyerekek mindent hallanak, 
amit mondunk. Ha a nappali-
ban játszanak, amíg vendégség 
van nálatok, akkor is mindent 
hallanak. Amikor davenolás 
után beszélgetsz a barátaiddal, 
vagy amikor sorban állsz a bolt-
ban, mindent hallanak. Ha a be-
szédünk láson hárának tűnik 
a gyerekek számára, akik nem 
érthetik, hogy esetleg toelet-
ről van szó, azt a következtetést 
vonhatják le, hogy a szülő láson 
hárát beszél. Tehát, ha esetleg 
még mi magunk is csak tanul-
juk a smirát háláson szabályait, 
különösen vigyáznunk kell vele, 
amikor a gyerekek hallótávolsá-
gon belül vannak. 

3. Az oktatás és a tudatos-
ság nagyon lényegesek.
A zsidó világban manapság igen 
aktív kampány folyik a smirát 
háláson tudatosságának ter-
jesztéséért. Rengeteg anyag lá-
tott napvilágot, melyek növelhe-
tik a tudatosságunkat e téren az 
otthonunkban. A Chofec Chaim 
arcképe, vagy a lángoktól nyal-
dosott Szentély képe hatásos le-
het azokban a helyiségekben, 
ahol a gyerekek játszanak (és be-
szélnek). Lehet kapni emlékezte-
tő matricákat a telefonra és a be-
járati ajtóra, „Ebben a lakásban 
mi nem beszélünk láson hárát!” 
felirattal. Azonban ezek egyi-
ke sem működik, ha nem értjük 
meg, mennyire szörnyű dolog a 
negatív beszéd, maximum segít-
hetnek megerősíteni a gondola-
tot, ha már egyszer beépítettük 
a családi értékrendszerünkbe. 
Így, Rav Segal módszere, hogy 
napi két háláchát tanuljunk a 
smirát háláson témaköréből, 
családi projekt kellene, hogy le-
gyen. A vacsoraasztalnál, vagy 
esetleg az egyik szülő előző este 
kazettára mondhatja, és a gye-
rekek az ágyban meghallgatják, 
a kazettás módszert úgyis min-
dig szeretik. 

4. Árulkodás.
A legnagyobb probléma a család-
ban a smirát háláson területén 
valószínűleg a rechilut, vagyis  a 
pletyka. Szülőként a kialvatlan-
ság túlélése után leghamarabb 
a kihallgatást tanuljuk meg. Ha 
valami összetörik, ha két gyerek 
azt állítja, hogy „ő kezdte”, fel-
vesszük a Sherlock Holmes kala-
punkat, és nekiállunk a kérdez-

getésnek. Ezt csak nagyon kevés 
szülő élvezi, de tudjuk, ha nem 
vizsgálnánk ki az ügyet, a gye-
rekünknek az lehetne a benyo-
mása, hogy nincs igazság a vi-
lágban. A legkönnyebb módszer 
persze az, ha egy másik gyerek-
től tudakoljuk meg, hogy mi is 
történt. Az ártatlan gyerek ezzel 
nagyon kényelmetlen helyzetbe 
kerül, ő lesz az áruló, és magára 
vonja a hibás fél haragját. Az is-
kolában néha még meg is fenye-
getik az ártatlan szemtanút a ta-
nárok, hogy kiszedjék belőle azt 
az információt, amire szükségük 
van. Ha egy terrorista bombáját, 
vagy egy gyerek által eltűnte-
tett kocsikulcsot keresünk, ak-
kor persze talán jó módszer, de 
ha magától értetődően használ-
juk, akkor azt az üzenetet küldi 
a gyerek felé, hogy az árulkodás 
rendben van.

Rav Mose Feinstein, a XX. 
század egyik legnagyobb rabbi-
ja azt írja az Igrajsz Majséban 
(Joré Déa II. Szimán 103), hogy 
„gusztustalan” dolog, ha egy ta-
nár arra vesz rá egy gyereket, 
hogy árulja el, ki csinálta a kér-
déses dolgot, mert ezzel a láson 
hárát „könnyű üggyé” teszi a 
szemükben.

Egyértelmű, hogy szülőként 
nehezebb úgy igazságot tenni, 
ha nem bátorítjuk az árulkodást, 
de amit az ellenkező esetben a 
láson hárá iránti érzékenysé-
gükben veszítünk, az sokkal ko-
molyabb.

5. Pozitív megerősítés.
Mint mindennel, ezzel kapcso-
latban is hajlamosak vagyunk a 
negatívat hangsúlyozni.  A „Ne 

mondd ezt!” vagy „Nem akarom 
ezt hallani!” mondatok néha 
szükségesek, de hosszú távon 
nem hatékonyak abban, hogy  
kifejlesszük bennük  a smirát 
háláson iránti érzékenységet.  
Azt a benyomást keltik, hogy az, 
aki vigyáz a láson hárával, ne-
urotikus és nem képes egy nor-
mális beszélgetést lefolytatni. 
Nem lehet úgy inspirálni vala-
kit, hogy ilyen nyomott hangu-
latot kreálunk.

E helyett inkább arra kell bíz-
tatni a gyerekeket, hogy valami 
pozitívat mondjanak. Sokan ha 
el is kezdenek láson hárát be-
szélni, rögtön abbahagyják, ha 
az illető, akiről beszélnek, belép 
a szobába. Nem álszentek ők, 
hanem esetleg csak nem fogták 
fel, hogy amit mondani akartak 

az tényleg számít. Amikor azon-
ban meglátják ott állni azt az 
embert, rájönnek, hogy a szava-
ik bánthatnak.

Vegyük észre, ha a gyerekünk 
kedves dolgot mond. Rengeteg 
lehetőség van rá. Bátorítsuk 
őket, hogy pozitív történeteket 
meséljenek, vagy ismételjék el 
nekünk, amit a tanáraiktól vagy 
barátaiktól hallottak. Senki sem 
beszél rosszat folyamatosan. Tu-
datosan figyeljünk a pozitív dol-
gokra, és hangsúlyozzuk azokat. 
Ha több időt fordítanánk a jó dol-
gok mesélésére, egyszerűen nem 
maradna időnk a rosszakra.

A Bölcseink hosszú évek óta 
biztosítanak minket, hogy óriási 
bráchá (áldás) és isteni védelem 
jön azokra, akik odafigyelnek a 
beszédükre. Azzal, hogy jobban 
odafigyelünk erre az otthonunk-
ban, érdemesüljünk mi és az 
egész zsidó nép a szenvedéseink 
végére, és arra, hogy lássuk az 
igazi megváltást, mi, a gyereke-
ink és a gyerekeink gyerekei. 

 
Fordítás: D. Ch. 

Forrás: rabbiorlofsky.com
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tt van az ősz újra, szép, mint 
mindig. Hullnak a sárgás és pi-

rosló levelek, ropognak a lábunk 
alatt. De sajnos nem mindig van 
lehetőségünk, hogy az évszakok 
változásában örömünket leljük, 
mert minden hiába, ha egy ma-
kacs nátha vagy láz keseríti meg 
az életünket. A hideg és nyirkos 
idő pedig kedvez a fertőző beteg-
ségek terjedésének. Mit lehet ten-
ni ilyenkor? A választ minden-
honnan hallani: immunerősítés, 
sok vitamin…

Az alábbiakban néhány egy-
szerű tipp következik, ami segít-
het a nagy járványok és megfá-
zások elkerülésében.

A legfontosabb kínai immun-
erősítő a csüdfű (Astragalus 
membranaceus), melyet a hagyo-
mányos távol-keleti gyógyászat-
ban gyakran használnak tinktú-
rák vagy kivonatok formájában. 
Eredeti recept szerint a csüdfű 
gyökerét mézzel hosszasan főzik, 
majd ezt fogyasztják az immun-
rendszer erősítése érdekében.

Peru őserdei csodanövénye a 
macskakarom (Uncaria tomen-
tosa), mely a vírus eredetű beteg-
ségek megelőzésében hatásos.

A Shiitake gombával is egy-
re gyakrabban találkozhatunk, 
kellemes ízén kívül azért is ked-
velik, mert a fertőzések elleni 
védelemben is szerepet játszik. 

A ginzeng neve is ismerősen 
cseng, az amerikai és a szibériai 
változat mellett létezik egy ázsi-
ai ginzeng is (Panax ginseng), 
mely a fáradság és kimerültség 
ellen is jó, ezen kívül még álta-
lánosan erősíti a szervezetet, se-
gítve az immunrendszer hatásos 
működését.

Természetesen nem feledkez-
hetünk meg a legegyszerűbben 
elérhető csodanövényünkről, a 
fokhagymáról (Allium sativum), 
ami a megfázások és légúti fertő-
zések megelőzésére is kiváló, va-
lamint a vércukorszint-szabályo-
zó, vérnyomáscsökkentő hatása 
is ismert, jó hatással van az érfa-
lak rugalmasságára, antioxidáns 
tartalmú és a legújabb kutatá-
sok szerint rendszeres fogyasz-
tása hozzájárul az optimális súly 
eléréséhez. Mindezek a nyers 

változatára érvényesek, főzve 
értékes anyagai nagy részét elve-
szíti. Igen egyszerű az adagolása 
is: napi 1-2 gerezd fokhagyma. 
Hatása mézzel együtt fokozódik.

Természetes antibiotikum: 
mÉZES fOkhAgymA
Két gerezd fokhagymát átnyo-
munk a fokhagymanyomón, 
hozzákeverünk 1 teáskanál mé-
zet. Naponta 4-5 alkalommal fo-
gyasszuk frissen készítve. 

Egy másik, bizarrnak tűnő 
változat: a mézes fokhagymá-
hoz fél citrom levét keverjük. 
Meleg vízbe is beletehető és úgy 
is fogyasztható, de ez a változat 
ugyan nagyon hatásos, de nem a 
legízletesebb italféleség.

C-vITAmIN:
immunerősítő és 
antioxidáns
A C-vitamin közismert immun-
erősítő hatásáról is, ezért igen  
fontos szerepe van a megelőzés-
ben. Ha viszont a nátha már el-
kezdődött, segítségével lerövi-
díthető a betegség ideje. Rövid 
ideig nagy dózisokban is szedhe-
tő (1000 mg/nap felett), mégis a 
tablettás változat helyett – ami 
nem is biztos, hogy ténylegesen 
beépül a szervezetbe – inkább 
a természetes forrásokat aján-
lom, mivel általában ezek más 
jótékony vegyületeket, például 
más vitaminokat is tartalmaz-
nak. A C-vitamin ezen kívül sok 
vegyület felszívódását is segíti –
legismertebb példa a vas, amely 
szintje a nők szervezetében rend
szerint a szükségesnél alacso-
nyabb szokott lenni. 

A spenót például sok vasat és 
C-vitamint is tartalmaz, ráadá-
sul igazi idényzöldség ősszel. 10 
féle vitamin van benne, fogyasz-
tásával energikusabbak leszünk, 
szebb lesz a körmünk és hajunk, 
de a szívinfarktus kockázatát 
is csökkenti, folsav tartalma is 
fontos, főleg a terhesség alatt. 

Legjobb, ha nyersen fogyaszt-
juk, de ha rövid ideig, alacsony 
hőmérsékleten pároljuk, vitamin 
tartalmának nagy része megma-
rad. Azok a vitamindús zöldsé-
gek egyébként, amelyek 45 perc-
nél tovább főnek, szinte teljesen 
elveszítik vitamin tartalmukat, 
ezért érdemesebb a rövid páro-
lást választani inkább.

A másik C-vitamin bomba a 
csipkebogyó, mely frissen kilenc-
szer, szárítottan kétszer több C-vi-
tamint tartalmaz, mint a citrom. 
100 gban akár 1000 mg Cvita-
min is lehet, valamint más fontos 
tápanyagokat is tartalmaz, mint 
a karotinoidok, pektinek, csersa-
vak, gyümölcssavak. Leginkább 
elterjedt szokás a  hibiszkusszal 
kevert teájának fogyasztása, me-
lyet forró vízzel készítenek, de 
legjobban C-vitamin tartalma 
hosszas áztatással vonható ki. (1 
púpozott evőkanál csipkebogyót, 
sötét helyen, 2-3 dl vízben 12-14 
órát áztatjuk, és szűrve fogyaszt-
juk.) A Cvitamin, ebből is látszik, 
igen érzékeny. A növényből kike-
rülve magas hőmérsékleten, fény 
vagy a levegő oxigénjének hatásá-
ra könnyen elbomlik, de a fémka-
nál vagy kés használata sem tesz 
jót neki.  Fagyasztáskor is egy ré-
sze elbomlik, ezért érdemes min-
dig a friss hazai idényzöldségekre 
és gyümölcsökre támaszkodni a 
C-vitamin és más vitaminok pót-
lásában. 

Legjobb gyümölcsforrások 
ősszel: alma, körte, naspolya, 
birsalma, dió, mandula.

A zöldségek közül most idény-
növény: sütőtök, cékla, répák, jég-
retek, torma, hagyma, burgonya. 

És minden mennyiségben a 
káposztafélék: fejes káposzta, li-
lakáposzta, brokkoli, kelbimbó, 

kelkáposzta, karalábé, karfiol.
Az alábbiakban néhány kedv-

csináló recept következik.

NARANCSOS kÁpOSZTA-
SALÁTA 
(párve recept)
Hozzávalók:
• Fél fej káposzta (fehér 
vagy lila)
• 3 nagyobb édes narancs
• Fél citrom
•	 2	evőkanál	dió	vagy	
pálma olaj
• Cukor – szükség szerint
• Csipet só
• Ízlés szerint balzsamecet
A káposztát csíkokra gyaluljuk, 
2 narancs kalapját levágjuk, a 
húsát kanállal kiszedjük és 1 cm
es darabokra vágjuk, majd lazán 
összekeverjük a káposztával. A 
harmadik narancsot és a citrom 
levét kifacsarjuk egy tálba, hoz-
zátesszük az olajat, sót, ecetet és 
ha szükséges a cukrot vagy más 
édesítőszert. Az öntetet hozzá-
keverjük a narancsos káposztá-
hoz és a salátát 12 óráig a hűtő-
ben érleljük. Ha kevés az öntet, 
narancslével kiegészíthető.

vITAmINSALÁTA 
CÉkLÁBóL, ALmÁBóL 
ÉS TORmÁBóL 
(párve recept)
Hozzávalók:
• 3 közepes hámozott alma
• 3 közepes hámozott cékla
• 1 hámozott torma
•	 4	evőkanál	méz
• 1 csapott kávéskanál só
•	 2	kávéskanál	őrölt	kömény
Az almát, céklát lereszelem 
(nagy lyukún), majd hozzáresze-
lem a tormát (kis lyukún). Egy 
tálba összekeverem a mézet, sót 
és köményt, majd az elegyet a 
reszelékre öntöm és átforgatom. 
Hűtőben egy éjszakát tárolva az 
ízek tökéletesen összeérnek.

Egészségünkre!

Az írás a JMPoint 
a Zsidó Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.

Még több recept: 
www.zsidokonyha.hu

Kürti Adrienn: A zsidó konyha rejtelmei 

Tippek a téli fertőző betegségek elkerüléséhez
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brahám ősapánk nagyon 
szerette a vendégeket. Bárkit 

szeretettel látott: gazdag és sze-
gény embert, tanultat és egy-
szerűt, öreget vagy fiatalt. Hogy 
legyen elég ember, akit megven-
dégelhet, sátrát mindig útke-
reszteződések közelében állítot-
ta fel és mind a négy égtáj felé 
bejáratot nyitott, nehogy elke-
rülje egy arra járó. 

Gyönyörű gyümölcsös keretet 
ültetett sátrai mellé, benne jó ízű 
fügével, szölővel és gránátalma 
fákkal. Ezek a fák és bokrok nem 
csak kellemes árnyékot nyújtot-
tak, de nagyon finom gyümöl-
csük is volt, ami a sivatagban 
utazóknak igazi kincs volt. 

Ábrahám ősapánknak volt egy 
csodálatos fája. Ha a fa alá ülő 
látogató jószívű volt, a fa kiter-
jesztette ágait és sűrű árnyékot 
vont a feje felé. Ha azonban nem 
volt őszinte és egyenes szívű, 
vagy megrögzött bálványimá-

dó volt, a fa ágai nem adtak ár-
nyékot, bárhová is ült az ember. 
Ábrahám mindig a fa árnyékába 
ültette a vendégeket és így azon-
nal megtudta, milyen emberrel 
is hozta össze a sors. De bárki 
jött is arra, Ábrahám nagyvona-
lúan megvendégelte.

Ábrahám ősapánk, mint ren-
desen, ült sátrának bejárata előtt 
és az utat kémlelte. Bárcsak erre 
járna egy utazó! – gondolta. Meg
vendégelhetném, és meghívhat-
nám, hogy pihenjen meg nálam! 

Nem sokkal ezután észrevet-
te, hogy néhány utazó közele-
dik. Gyorsan szaladt Sárához: 
„Vendégek jönnek, siess, készíts 
kenyeret az ételhez!” A vendé-
geket nagy örömmel köszöntöt-
te! „Kérlek, uraim, ne kerüljé-
tek el sátramat! Hadd kínáljalak 
meg benneteket egy kis vízzel és 
kenyérrel!” A csodálatos fa ár-
nyékába vezette őket és bősége-
sen hozott vizet, hogy meg tud-

ják mosni a lábukat is. Ábrahám 
tudta, milyen jól esik a meleg 
homokos út után egy kellemes 
frissítő lábfürdő! A vendégek 
csak ámultak, amikor egyik fo-
gás a másik után következett. 
Minden jó falattal kínálta őket 
Ábrahám. De nem csak a testük 
fel felfrissülésével foglalkozott, 
hanem udvariasan megkérdez-
te, merre tartanak, szükségük 
van-e bármi másra, nem szeret-
nék-e az éjszakát itt tölteni. És 
mesélt az Örökkévalóról, a világ 
teremtőjéről. Az utazók, akik 
eddig még soha nem hallottak 
az Örökkévalóról, tátott szájjal 
hallgatták a bölcs öreget. 

A vacsora végével a vendégek 
megkérdezték mivel tartoznak a 
fennséges étkekért. Semmivel, 
csak köszönjétek meg mindazt, 
amit elfogyasztottatok! – mond-
ta Ábrahám. A vendégek megha-
joltak és dícsérő szavak közepet-
te áldani kezdték Ábrahámot. 

– Nem, nem. Ne engem dí-
csérjetek! Hogy is gondolhat-
játok, hogy a sivatag közepén a 
magam erejéből tudnék ilyen la-
komát, vizet és gyümölcsöt adni 
nektek! Csakis az Örökkévaló az, 
aki lehetővé tette, hogy mind-
ezeket az ételeket ma megehes-
sük. Áldjátok a Mindenhatót, 
amiért ehettünk és jól lakhat-
tunk. 

A vendégek megértették Ábra-
hámot és boldogan áldották az 
Örökkévalót. 

Így tanította Ábrahám a hoz-
zá betérőket Isten nagyságára 
és hogy mindenben meglássák a 
mindenható gondoskodását. 

Ötlet:  Miközben mesélsz, rajzol-
tasd le a gyermekkel Ábrahám 
sátrát a keresztút mellett, a 
négy bejárattal, a gyümölcsös 
kertet, a csodálatos fát, a bősé-
gesen megterített asztalt a ven-
dégekkel! Vajon hogyan képzeli 
el a gyermek?

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

www.trendeli.hu

Ábrahám vendégei 

áldják az Örökkévalót

ózes első könyve mindösz-
sze három micvát tartal-

maz, ellenben annál több mesés 
történetet őseinkről és más em-
berekről, régi korokról. A Tóra 
röviden leírt történeteit a Midrás 
tovább színesíti és a szóbeli tan is 
további részletekkel egészíti ki. 

Ősapáinkról és ősanyáink-
ról szóló valamennyi történet 
és annak legapróbb részlete is 
fontos számunkra. Hogy mi-
ért? Egyrészt minden amit ők 
tettek, kihatással van ránk, le-
származottaikra is. Egyik pél-
da erre az, amikor Ábrahám az 
angyalok vendégül látása során 
maga, illetve felesége által gon-
doskodott az utazók kiszolgá-
lásáról, ételről és kenyérről, de 
az inni való vízért szolgálóját 
küldte. Ennek tudják be egyes 
magyarázók, hogy a víz a zsidó 
nép későbbi történetében – pl. a 
pusztában való vándorlás során 
– többször is hiányzott, külön 
könyörgés tárgyává vált, s igaz 
ez a mai napig is. 

Másrészt az ősapák és anyák 
kivételes jellemű emberek vol-
tak. Minden cselekedetükből ta-
nulhatunk és igyekeznünk kell 
hasonlóvá válnunk, esetleges té-
vedéseikből pedig tanulnunk. Az 
ősapák történetei képezik a mu-
szár irodalom (erkölcsi oktatá-
sok) egyik alapját.

Az ősapák közül talán Ábra
hám az, akinek kivételessége a 
legkönnyebben megérthető a 
mai kor emberének is. Volt ere-
je az akkori egész világgal szem-
ben képviselni meggyőződését 
és feltétel, hezitálás nélkül szol-
gálni az Örökkévalót, bármit is 
kérjen tőle. Másrészt a cheszed 
megtestesítőjeként mindig ke-
reste hogyan segíthet önzetlenül 
embertársainak. Egyik kedvenc 
jócselekedete a vendéglátás mic-
vájának teljesítése volt. Nézzük 
meg részleteiben a három angyal 
fogadását (1Mózes18, 1-16).
• Először is Ábrahám egy kü
lönösen meleg napon, körülme-
télését követően nem sokkal, 

fájdalmak közepette is várta a 
vendégeket. Nem jóbarátokat 
várt csevegésre, hanem meg-
fáradt utazókat, akiknek szüksé-
gük lehetett kenyérre, vízre, pi-
henésre, tulajdonképpen bárkit 
szívesen látott. Ebből tanuljuk, 
hogy különösen nagy micva oly-
an embereket vendégül látni, 
akik szükséget szenvednek va-
lamiben, ételben, italban, tár-
saságban. 
• A vendégek elé futott – vagyis 
illik a vendégek elé menni és 
illően fogadni őket. Ezzel fejez-
zük ki az érkezésük miatt érzett 
örömünket. Különösen nagy tisz-
telettel beszélt velük.
• Sietve szaladt Sárához, hogy 
készítsen lepényt, ő maga a mar-
hákhoz futott, vagyis a vendége-
ket nem várakoztatjuk feleslege-
sen, minél hamarabb szolgáljuk 
ki őket.
• Három marhát vágott le Ábra-
hám a három vendégnek. Nem 
azért, mert ennyire nagy étkűek 
lettek volna, hanem hogy a leg-

jobb falatokat kínálhassa mind-
egyiknek. Ebből látjuk, hogy ké-
pességeinkhez mérten a legjobbat 
adjuk valamennyi vendégnek, 
nem teszünk különbséget köztük.
• Ábrahám bevonta az előkészü-
letbe Ismaelt is, aki 13 éves volt 
akkoriban. A vendégfogadás 
micvájába jó, ha a gyermekeket 
is bevonjuk korukhoz, képessé-
geikhez mérten.
• Ábrahám beszélgetett a vendé-
gekkel. Jelen példában az angya-
lok üzenettel érkeztek, de tud-
juk, hogy más vendégekkel az 
Örökkévalóról, Isten szolgála-
táról beszélgetett Ábrahám. Illő 
témákról beszélgetünk a vendé-
gekkel, különösen nem pletykál-
kodunk.
• A vendégek távozásával Ábra-
hám velük ment. Az ősapa távo-
zásukkor is törődött a vendégek 
jóllétével. Ebből tanuljuk, hogy 
a vendégeket kellően ki kell kí-
sérni és gondoskodni arról, hogy 
épségben haza jussanak. Lehet, 
hogy szükségessé válik, hogy a 
vendéglátó autóval vigye haza 
vendégét, vagy taxit hívjon ré-
szére.
• Ábrahám nem kért a vendég-
látásért semmi fizetséget, nem 
várt hálát. A vendéglátás micvája 
nem üzleti vacsora! 

Panyiné Ábrahám Zita

Ábrahám, a tökéletes vendéglátó

M

Á



2011. november 1�Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa

Forrás • A Latív Alapítvány id szaki kiadványa2011. január 15

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 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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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

Miért a tfilin? 
Rabbi Arjeh Kaplan nyomán

Most először jelent meg 
Magyarországon a XX. 
század egyik kiemelke-
dő rabbija, Arje Kaplan 
imaszíjról írt műve „Mi-
ért a tfilin?” címmel.

Az imaszíj felvétele a 
zsidó vallás egyik leg-
fontosabb és sarkalatos 
parancsolata: a zsidó 
férfiak a sábát és a tórai 
ünnepek kivételével az 
év minden egyes regge-
lén imaszíjjal a kezükön 
és a fejükön imádkoz-
nak. A könyvben érde-

kes, közérthető stílusban olvashatjuk az imaszíj viselésének 
a szabályait, és magának az imaszíjban található pergamen-
tekercseknek a magyarázatait. A mű megvilágítja számunkra 
ennek a tórai parancsolatnak a mélyebb összefüggéseit, és 
tartalmazza az imaszíj felhelyezésekor mondandó áldáso-
kat, így könnyen elsajátíthatjuk az imaszíj viselésének helyes 
módját.

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

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



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Játssz velünk! – Zsidó kvíz

1. Szombati énekek 2. Ábrahám unokaöccse, Ámon és Moáv atyja  3. A szövetség jele Isten és az emberiség között 4. Minimum hány igaz 
ember jelenléte lett volna szükséges ahhoz, hogy Szodoma megmaradjon? 5. Izsák megkötözése 6. Ősapáink és ősanyáink temetkezési 
helye  7. Ősapánk, aki nem tette ki a lábát Izrael országából 8. Hány évesen nősült Izsák? 9. Hány évesen hagyta el Ábrahám Ur Kászdim 
városát? 10. „Újhold”  héberül 11. Mi épült később arra a helyre, ahol Izsák megkötözése volt? 12. Honnan származott Hágár?

Küldd be megfejtésedet november 28-ig az 
info@lativ.hu email címre!

A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások november 29től 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) 3204277 ∑ www.lativ.hu ∑ info@lativ.hu 
Felelős kiadó: Keleti Dávid rabbi ∑ Szerkesztő: Dunajecz Jakab ∑ Munkatársak: Domán 
Sije ∑ Lektor: Ollé-Deutsch Csilla ∑ Tipográfia, tördelés: Deák Panka ∑ Borító: Lévai Erika 
Belső illusztráció: Deák Panka ∑ Korrektor: Lesnyik Katalin ∑ 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 107000794716490751100005 
Köszönjük, hogy adományával segíti munkánkat!

Előző számunk megfejtése: 
SÁNÁ ToVÁ

Az előző rejtvény nyertese:

Tóth Andrea
Veresegyháza

Gratulálunk a helyes 
megfejtőknek!

Sábáton Szirákon

Töltsd november utolsó hétvégéjét a Lativ Kolellal a Sziráki Kastélyszállóban.
Közös szombatfogadás, együttanulás, azonos érdeklődés, új emberek megismerése...
További információ az info@lativ.hu email címen, valamint november elejétől 
a honlapon; www.lativ.hu


