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„És kivitte őt, és mondta: Nézz 
(le) az égre, és számold meg a 
csillagokat, ha meg tudod szá
molni őket, és mondta neki: 
így lesznek leszármazottjaid.” 
(1Mózes 15:5). Isten felemelte 
Áb rahámot ennek a világnak a 
szintje és a csillagok fölé. (Rási)

„Ráv Jehuda mondta Ráv ne-
vében: Honnan tudjuk, hogy a 
csillagok nem befolyásolják a 
zsidó nép sorsát? A mondatból: 
»És kivitte őt...« Mert Ábrahám 
azt mondta: »Világ Ura! A csil-
lagokból azt tanultam ki, hogy 
biztosan nem lesz fi am.« Isten 
reagált: »Menj ki a csillagok 
hatása alól, mert a csillagok 
nem befolyásolják a zsidó nép 
sorsát«” (Babilóniai Talmud - 
Sábbát 156a).

Ima és érdemek meg tudják 
változtatni egy zsidó előre elren-
delt sorsát rosszról jóra. (Rási)

A TERMÉSZET FÁTYLA
Az angyalok és a csillagképek 
nagyon hasonlítanak egymás-
hoz abban, ahogy közvetítik 
az égi spirituális áldást a föld-
re anyagi formában. A „mázál” 
(szerencse, csillagkép) szó kap-
csolódik a „nozel” szóhoz, amely 
folyást jelent, mert minden, ami 
az égi forrásból ered a Földre, a 
csillagképek csatornáin keresz-
tül folyik le.

Angyalok és csillagképek tár-
gyalása talán misztikusnak, 
ezoterikusnak tűnhet, de ezek-
nek a gondolatoknak a megér-
tése fontos a judaizmus egyik 
alapvető tanításához, amely azt 
hangsúlyozza, hogy mi ezt a vilá-
got nem egy, hanem két szinten 
értjük: a természetesen és a ter-
mészetfelettin. A Mindenható, 
aki a világot teremtette, folya-
matosan irányítja minden rész-
letét végtelen képességeivel, amt 
emberi elme nem képes felfogni, 
de ő dönt úgy, hogy elrejti ma-
gát „egy függöny mögé”, amelyet 
természetnek nevezünk, amely 
kiszámítható szabályok alap-
ján működik, és úgy tűnik, hogy 
Istentől független.

A természet függönye válasz-
fal ember és Isten között, aki ez-
zel kihívás elé állítja az embert: 

„húzd el a természet függönyét, 
és fedezd fel, hogy én állok mö-
götte!” Mivel maga a természet 
égi közvetítők által működik, fi -
gyelmet kell fordítanunk a ter-
mészetet irányító erőkre – an-
gyalok és csillagok –, amelyek 
mondhatni egyik lábbal az ég-
ben, a másikkal meg a földön 
állnak. Bölcseink ezt így világít-
ják meg: „Rabbi Simon mond-
ta: »Nincs egy fűszál sem egy 
irányító csillag nélkül, amelyik 
azt mondja neki: növekedj!«” 
(Midrás, Berésit Rábá 10:7)

A SORS CSILLAGAI
Az az igazság, hogy éppúgy, 
ahogy a csillagok befolyásolják 
az embert, az ember is befolyá-
solja a csillagokat, mert a ter-
mészet erői nem csak próbára 
teszik az embert, de szolgálják 
is őt. Igazából csak annyira, 
amennyire az ember szolgálja a 
Teremtőjét. Ha az ember szol-
gálata Isten felé lazul, a termé-
szet ellene fordul. Így a Midrás 
(Berésit Rábá 10:4) szerint 
Ádám bűne előtt a bolygók és a 
csillagok nagy sebességgel mo-
zogtak azért, hogy gyorsan el 
tudják hozni neki Isten áldását. 
Ádám bűne után viszont az égi-
testek pályái megnyúltak, és a 
sebességük lecsökkent. Amikor 
az ember késlekedik Isten szol-
gálatában, a természet is késle-
kedik szolgálni őt. 

Ezek az alapelvek fel lettek 
fed  ve Ábrahám előtt, amikor 
Isten „kivitte” őt, és a csillagok 
fölé emelte. Addig Ábrahám fel-
fogása a természet által volt le-
szűkítve, és itt Isten felemelte 
őt egy olyan nézőpontra, ahon-
nan fentről tekinthet le a világ-
ra. Isten biztatta őt arra, hogy 
magasan a természet erői fö-
lött lebegjen a hite és a szabad 
akarat ból történő istenszolgála-
ta ál tal. Isten azt mondta neki: 
„Fordulj hozzám, a Teremtőhöz, 
az Irányítóhoz, a Forráshoz. Biz-
tosan felkelted a kegyelmet ben-
nem, és a természetet az igénye-
id szerint fogom alakítani.”

Tehát a Talmud Ábrahám Is-
ten nel való találkozásában az 
imád kozás erejének egy alap-

vető forrását látja: „Csillagok 
nem befolyásolják Izrael sorsát” 
(Sábbát 156a), hanem az ima és 
az érdemek által tudja az ember 
megváltoztatni a sorsát. (Rási) 

TÁRGYALÁS ISTENNEL
A csodák megjósolhatatlanok. 
Is ten kezében vannak, függet-
lenek az ok-okozati viszonyok-
tól. De Isten megtanította Ábra-
hámot arra, hogy az ima nem 
csoda. Az eszköz, az em ber 
ecsetje az élet művészetében. 
Nem fegyver, hogy megvéd-
je magát az élet küzdelmeiben. 
A valóság az élethez tartozó 
tény. Náchmánidész ezt az ál-
láspontot képviseli a Devárim 
(5Mózes) 34:10-hez írt kom-
mentárjában, ahol megjegyzi, 
hogy a próféták csodái az imá-
ik eredménye volt. Az őszinte 
ima erejével Józsua megállítot-
ta a napot, Elijáhu és Elisa pe-
dig halottakat támasztottak fel. 
Tehát még a legnagyobb prófé-
ták sem rendelkeztek misztikus, 
ter mészetfeletti képességek-
kel. Hanem a prófétai szellemük 
hozták közel őket Istenhez, any-
nyira, hogy erősebb kapcsolattal 
tudtak imádkozni és bízni a Te-
remtőben.

A Talmud bölcsei tanították: 
„Nem szabad a csodákban bíz-
ni!” (Pszáchim 64b). A Máhársó 
(egy talmudmagyarázó) meg-
jegyzi, hogy amikor az ember 
veszélyben van, nem szabad cso-
dában bíznia, helyette inkább az 
imában, mert az ima nem csoda.

Ez azt jelenti, hogy minden 
imára szükségképpen pozitív 
válasz érkezik? Egyáltalán nem! 
Van egy történet egy sikertelen 
kereskedőről, aki sokszori ima 
után elment rabbi Elimelechhez, 
és tudni akarta, hogy Isten mi-
ért nem válaszol az imáira. A 
rabbi így felelt: „Isten válaszolt 
az imáidra. A válasza pedig: 
»Nem.«”

Csak egyben bízhatunk. Ima 
előtt úgy tűnik, sokféle erő tart 
minket fogva, amelyekre nincs 
hatásunk – történelem, örökség, 
társadalom, ellenfelek, termé-
szet –, mind igyekszik csapdá-
ba ejteni minket a szoros hálóik-

ba. Ima után lehet reménykedni. 
Ami kor imádkozunk, felemel-
kedünk, és a világot magunk 
mögött hagyjuk. Az ima során 
Istennel kerülünk szembe, és 
köz vetlenül, kizárólagosan Vele 
foglalkozunk.

Isten a jóságában megengedi 
nekünk, hogy tárgyaljunk Vele. 
Már önmagában azzal, hogy fel-
ismerjük és elismerjük, hogy a 
Teremtő, a partnerévé válunk 
a teremtésben. Ahol ima van, 
semmi más nem létezik: csak az 
ember és az Isten. A tények és az 
adatok széthullanak, az előzmé-
nyek, illetve a következmények 
eltűnnek. Csak az ember kérése 
és Isten akarata létezik.

VÉDELMEZŐ SZÁRNY
Rabbi Joszef Léb Bloch úgy ma-
gyarázza, hogy az emberiséget 
veszélyeztető természeti erők 
olyanok, mint egy harapós ku-
tya hosszú pórázon. Amikor az 
állat támad, az áldozat meg tud 
menekülni azáltal, hogy megké-
ri a gazdát, fogja vissza a kutyát. 
Viszont ha nem sikerül „felis-
mernie”, hogy az állatnak van 
egy gazdája, akkor nagy veszély-
ben van. Hasonlóképpen, ha egy 
embernek nem sikerül felismer-
nie a „pórázt” a természet erőin, 
akkor azok kegyére bízza magát. 
Rabbi Chájim Volozsiner idézi 
a Talmudot (Chullin 7b), hogy 
ha egy ember internalizálja 
az alábbi tórai verset: „Ő az 
Isten, rajta kívül semmi nincs” 
(Devárim 4:35), meg lesz véd-
ve a kártékony erőktől. Ha vala-
ki elfogadja Isten abszulút ural-
mát, teljesen az Ő védőszárnyai 
alá helyezi magát, megérti, hogy 
a természet destruktív elemei 
csak marionettbábuk a Teremtő 
kezében.

Rabbi Joszef Albo kérde-
zi: „Honnan veszi a bátorsá-
got egy halandó ahhoz, hogy az 
Örökkévalót arra kérje, hogy 
változtassa meg a rendeleteit?” 
Meg is válaszolja: ha valaki ren-
desen imádkozik, azzal jó irány-
ba változtatja meg magát. Így, 
„ha egy ember tulajdonságai 
változnak, az ellene hozott iste-
ni rendeletek is eszerint változ-
nak.”

Fordítás: Sárosi Gábor
Forrás: innernet.org.il

Rabbi Avrohom C. Feuer

A csillagok fölött
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ány különböző értelmezése 
van egy tórai versnek? Öt? 

Tíz? Tizenöt? A misztikus ha-
gyomány azt mondja, hogy het-
venféleképpen tekinthetünk egy 
tórai versre vagy gondolatra. 
Néhány mondat esetében nehéz 
ezt elképzelni, de sok versnek 
rengeteg magyarázata van.

Ha viszont arra gondolunk, 
hogy milyen fi nom különbségek 
vannak aközött, ahogy egyes em-
berek olvassák ugyanazt a gon-
dolatot, több száz, ezer vagy akár 
millió értelmezése lehet ugyan-
annak a dolognak.

A fenti hagyomány arra utal, 
hogy az Örökkévaló hetven kü-
lönböző „elmét” teremtett, azaz 
az emberiség hetven különbö-
ző módon nézhet mindenre. Azt 
a fontos leckét tanulhatjuk meg 
ebből, hogy a világban külön-
böző emberek élnek, különbö-
ző nézőpontokkal, és egy bizo-
nyos ember látásmódja nem az 
egyetlen létező látásmód. Ahogy 
egy gyémánt csiszolt felületeit 
több szögből is lehet nézni, és az 
egyik oldal nem érvényteleníti a 
másikat.

A zsidó hagyomány azt is meg-
említi, hogy hetven nép van a vi-
lágon, vagyis a Bábel tornyától 
máig minden időben hetven kü-
lönböző népcsoport létezik a vi-
lágon. Természetesen nemzetek 
jönnek és mennek, és a népek 
az egész világon változnak, de a 
hetven nép fogalma azt hangsú-
lyozza, hogy a világ népei sok kü-
lönböző módon gondolkozhat-
nak. (Mózes első könyvének 10. 
fejezetében Noé leszármazottai-
nak száma hetven.)

Ez a hetven nép történetesen 
nem foglalja magába Izrael né-
pét, úgy tűnik, hogy amikor a 
hetvenes számot szimbolikus 
értelemben használjuk, mindig 
van egy „plusz”. Ezért amikor a 
hetvenes szám szimbolikus ér-
telemben megjelenik a Tórában, 
akkor valójában mindig hetven-
egyről van szó.

Egy másik gondolat: van egy 
olyan szokásunk, hogy nem 
szá moljuk meg közvetlenül az 
em bereket. Mi lehet a gond a 
szá molással? Az Örökkévaló 
egysége úgymond meg lett za-

varva azáltal, hogy valami 
más illúziója megteremtetett. 
Amikor megteremtette a vilá-
gunkat, az Isten a saját lényegét 
elrejtette. Ezért a teremtés célja, 
hogy a teremtett lény – mi ma-
gunk – visszatérjen az egység-
hez. Így a számlálás saját termé-
szeténél fogva a világban rejlő 

különbözőséget és elkülönülést 
hangsúlyozza, amit pedig mi 
próbálunk kijavítani.

HETVEN BöLCS
Ennek példája a nagy Szan-
hedrin, a bölcseknek Mózes ide-
jében alapított irányító testüle-
te. Hetven bölcsből állt, akiket 
Mózes választott, illetve neve-
zett ki, akik a nép irányítását, ve-
zetését látták el. Az egyik bibliai 
kommentár összekapcsolja eze-
ket a témákat. 

A Teremtő égi bírósága a het-
ven nép hetven őrzőangya-
lából áll, akik felett maga az 
Isten „elnököl”. Ezt imitálja a 
Szanhedrin a maga hetven bí-
rójával, akik Mózes és később az 
utódai, a Ná szik (elnökök) fenn-
hatósága alatt álltak. A hetvenes 
szám az emberiség valameny-
nyi gondolkodásmódját magá-
ba foglalja, ugyanúgy, ahogy az 
említett versben szereplő het-
ven ősi nép alkotja a teljes em-

beri fajt. Így a hetven bíróból 
álló testület valamennyi lehető-
séget számba fogja venni, és he-
lyes ítéleteket fog hozni. 

Bölcs tanulságot találunk itt.
Nemcsak az emberi kapcsola-

tokban hasznos megvizsgálni a 
dolgokat a másik szemszögből is, 
hanem ez vezető és irányító po-

zíciókban is életbevágó. A szü-
lők, tanárok, tanácsadók is ve-
zető pozíciókban vannak. Azok 
a döntéseik, amelyek másokat 
érintenek, azt igénylik, hogy a 
döntéshozók más látószöget is 
megértsenek. 

JÁKOB HETVENESE
Amikor Jákob és a családja le-
mentek Egyiptomba, megszá-
molták őket. Ha jól megnézzük, 
hatvankilenc a végeredmény. 
A szöveg viszont azt mondja, 
hogy Jákobék hetvenen voltak. 
Könyvelési hiba? Ki lehet a het-
venedik személy? 

Egy vélemény szerint Jákob, 
más vélemény szerint Jocheved, 
Mózes anyja, épp akkor született, 
amikor bementek Egyiptomba. 
Me gint mások szerint a Sechina 
(isteni jelenlét) volt, vagy a Tóra 
egyszerűen csak kerekített.

A bibliai szövegben eddig min-
den nép megosztott volt. Minden 
nemzedékben előfordultak meg-

osztást generáló tényezők: a Bá-
bel tornyánál, Izsák és Ismáel 
harca, Jákob és Ézsau küzdelme. 
Most először látunk egységet: 
egy nép, amely nem a genetikán 
vagy területen alapszik, hanem 
egy életfi lozófi án, egy család és 
leszármazottjai által képviselt 
eti kai monoteizmusán. 

Ebben a pillanatban Egyiptom 
ép pen elnyelni készült a zsidó 
né pet. Megdöbbentő, de a zsi-
dó nép a végén érintetlenül, egy 
családként egyesülve hagyja el 
Egyiptomot. (Sajnálatos módon 
a történelem folyamán a zsidók 

ezt a mintát követik majdnem 
minden országban.)

A dalai láma 1989-ben, miután 
kiűzték az országából, a zsidók-
hoz fordult tanácsért. Ho gyan 
tudnak a szokásoknak, illetve a 
vallásnak elkötelezett életmódot 
folytatni szülőföldjüktől távol? 
Hogyan éljék túl a száműzetést?

Ez a bibliai vers megmagya-
rázhatja ezt a kérdést. Egység. 
Nem klónok egysége, hanem egy 
olyan csoport egysége, amely 
meg érti, hogy noha különböző 
módon tekinthetnek a dolgokra, 
közösek a célok és az értékek. 

Mindannyian érezzük néha a 
harcot, amely az individuális, il-
letve a közösségi énünk között 
folyik. El kell döntenünk, hogy az 
életünk mely aspektusai közös-
ségiek, és melyek személyesek. 
Ezek a döntések meghatározzák 
a közösségünk lényegi erejét.

Fordítás: D. Ch.
Forrás: aish.com

Vájigás ∑ Max Weiman
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gy kezdődik a hetiszakasz: „És 
Jákob tizenhét évet élt Egyip-

tomban, és volt Jákob napjai, 
életének évei: száznegyvenhét 
év.”(47:28)

Mit akar jelenteni az életének 
napjai és évei megfogalmazás? 
Miért áll egyes szám és nem töb-
bes szám: „volt Jákob napjai”, és 
nem „voltak Jákob napjai”?

A múlt heti hetiszakaszban, 
mikor a fáraó meglátta Jáko bot, 
meglepetten kiáltott fel: „Mennyi 
életed éveinek napjai?” (47:8). 
Jákob meglepő módon, érzékel-
hetően panaszosan válaszolt: 
„Vándoréletem éveinek napjai 
százharminc év: kevés és szomo-
rú volt életéveim napjainak sora 
és nem érték el Atyáim életéve-
inek napjait vándorlásuk idejé-
ben” (47:9). Ismét hangsúlyosak 
az évek, napok és élet kifejezé-
sek.

A Malbim nagyon szép magya-
rázatot ad: úgy írja, hogy az „élet 

napjai” a jó, békés, si keres éveket 
jelenti. A fáraó nem volt tisztában 
a kérdésében rejlő árnyalatokkal, 
megkérdezte Józsefet az életének 
éveiről, azokról az évekről, ame-
lyekben teljes lelki nyugalom-
ban, megfelelően szolgálhat ta az 
Örökkévalót.

Jákob válaszában rámutatott 
az átmeneti itt-tartózkodás évei 
és az élet napjai közti különb-
ségre. „Ezen a földön tartózkod-
tam százharminc évet – mondta 
a fáraónak – de abban az érte-
lemben, hogy én igazában mit 
valósítottam meg, az »életem« 
napjai sokkal kevesebbek és ke-
vésbé teljesek, mint ősapáimé.”

Rav Simon Shwab továbbmegy: 
„Jákob 17 évet élt Egyiptomban”. 
Ezek voltak az aktív évek. És nem-
csak aktívak, hanem lehetősé-
get adnak a visszatekintésre, és 
új megvilágításba helyezik az élet 
korábbi szakaszát. Újra találkozik 
szeretett fiával, Józseffel. Láthat-

ja, hogy a fiai testvéri szeretetben, 
harmonikusan élnek, megértette, 
hogy még életének nehéz évei is, 
az „átmeneti itt-tartózkodás évei” 
az életének igazi évei voltak.

A Talmud (Peszachim 50A) azt 
tanítja, hogy ezen a világon, mi-
kor egy jó dolog történik, akkor 
elmondjuk a „Hatov vehámétiv – 
A (Teremtő) jó és jótevő” áldást. 
Amikor rossz dolog történik, ak-
kor is áldást mondunk: „Hádáján 
háemet – Világ Ura, igaz bíró”. 
Azon ban az eljövendő világban 
csak a „Hatov vehámétiv – A (Te-
remtő) jó és jótevő” áldás fog lé-
tezni. Fel fogjuk ismerni, hogy 
minden történés valójában jó volt.

Ezt a szintet érte el Jákob éle-
te utolsó éveire. „Jákob napjai az 
életének napjai voltak”. Most ér-
tette meg, hogy azok a napok, mi-
kor azt hitte, hogy távol van az 
Örökkévalótól, azok voltak az éle-
tének a napjai. Az éveinek összes-
ségéből áll össze a teljes élete.

Az Or HaChájim úgy írja, hogy 
az Izráel nevet a Jákob névvel 
szem ben akkor használták, mi-
kor magasztos, emelkedett álla-
potban volt. Így, mikor Jákob el-
érte az Olám Hábá – Eljövendő 
Világ állapotot ezen a világon, „és 

Vájchi ∑ Rabbi Yisroel Ciner

Mikor jön el a Messiás?

volt Jákob napjai, életének évei”, 
a következő mondat elmondja, 
hogy „és közeledett az idő, midőn 
Izráelnek meg kellett halnia”. El-
érte Izráel szintjét.

Bár ez olyan szint, amelyet mi 
csak akkor fogunk elérni, ha el-
jön a Messiás, Jákob felfedte a 
kulcsot, amely által elérhetjük 
ezt az időt.

„És Jákob szólította fiait és 
mondta: Gyűljetek össze, hadd 
adjam tudtotokra, mi ér benne-
teket az idők végén.” (49:1)

Rasi úgy magyarázza, hogy Já-
kob el akarta árulni, mikor jön el 
a Messiás, de az Örökkévaló je-
lenléte elhagyta őt, ezáltal nem 
volt képes felfedni ezt az infor-
mációt. A Zóhár szerint Jákob 
valóban elárulta, amit el kellett. 
Van, aki úgy mondja, hogy ezt 
jelenti, mikor Jákob azt mondja 
nekik, hogy gyűljetek össze...

Legyetek egy csapat, legyen 
egység, és akkor ugyanúgy, ahogy 
ez engem az eljövendő világ álla-
potába juttatott, titeket is mint 
népet a földi Mennyországba ve-
zet – a Messiás eljöveteléhez.

Fordítás: G. Sz.
Forrás: torah.org

etiszakaszunkban az egyip-
tomi rabszolgaságról és a 

meg szabadulás kezdeteiről ol-
vasunk. Furcsa az események 
sorrendje: először találkozunk 
a fáraó diktatórikus rendele-
teivel, a nehéz rabszolgamun-
kával, a fiúgyermekek meg-
gyilkolásával. Majd Mózes 
születésének történetéről olva-
sunk, ezután arról, hogy a fáraó 
meghal, és csak mindezek után 
arról, hogy a zsidók feljajdultak, 
az Örökkévalóhoz imádkoztak, 
hogy mentse őket meg.

„És történt azokban a hosszú 
na pokban, hogy meghalt Egyip-
tom királya, és feljajdultak Izrael 
fiai a munkától, és kiáltottak. És 
felszállt kiáltásuk az Istenhez a 
munkától.” (2Mózes 2,23)

Ez azért meglepő, mert éppen 
az ellenkezőjét várnánk. Ha meg-
hal a diktátor, akkor azt várjuk, 
hogy nagy szabadság és megme-
nekülés követi a halálát. Natan 
Saranszkij mesélt gyermekkori él-

ményeiről, amikor a sztálini dik-
tatúra alatt a Szovjetunióban nőtt 
fel számos testvérével. Sztálin ha-
lálának a napján az apja összehív-
ta a gyerekeit és így szólt hozzá-
juk: „Ma egy nagy csoda történt 
meg. A mi Istenünk megmentett 
minket. Ez az ember, aki ma meg-
halt, meg akarta ölni a zsidókat. 
A mai nap egy csodálatos ünnep-
nap, és hálásnak kell lennünk. De 
holnap, amikor mentek az isko-
lába, mindenki gyászolni fog, és 
siratni fogja őt, és nektek is úgy 
kell tenni, mint aki nagyon szo-
morú, mert figyelhetnek minket.”

Érdekes módon a Málbim kom-
mentárja is hasonló helyzetet ír 
le. A zsidók keserűsége egyre csak 
gyűlt és gyűlt a fáraó élete és ural-
kodása alatt, de nem panaszkod-
hattak, illetve nem imádkozhat-
tak, mert az egyiptomiak nem 
hagyták volna őket. A fáraó halá-
lának a napján viszont „nemzeti 
gyásznap” volt, minden egyipto-
mi gyászolt. Ekkor nagy lehető-

ségük adódott a zsidóknak: csat-
lakoztak a gyászolókhoz, de csak 
látszólag, valójában Istenükhöz, 
az Örökkévalóhoz imádkoztak, 
aki meghallotta kiáltásukat.

A Vilnai Gáon máshogyan ér-
telmezi a történteket. Ő valósá-
gos feljajdulásnak látja a zsidók 
feljajdulását. Eszerint megle-
pő módon a fáraó uralma alatt 
(a hatalom minden rémtette el-
lenére) ténylegesen jobb volt a 
zsidóknak, mint a halála után! 
Példának a fiúgyermekek meg-
öletését hozza, amikor a szü-
lésznők azzal védekeztek, hogy 
a zsidó nők erősek, mire ők 
megérkeztek, már a fiúgyerme-
kek megszülettek. A fáraó ezt az 
érvelést elfogadta, ebből azt ta-
nuljuk meg, hogy nem akarta a 
megszületett gyermekeket meg-
öletni, „csak” a szülés közben, 
amíg a csecsemők szinte még 
nem is élnek. Tehát valamilyen 
laza erkölcsiség működött. A 
halálával viszont végleg elszaba-

dult a pokol. A zsidók ellen inge-
relt egyiptomi társadalom tör-
vényes hatalom híján, azt tett a 
zsidó rabszolgákkal, amit csak 
akart.

„Imádkozz a királyság békéjé-
ért, mert ha nem félnének tőle, 
élve nyelné el egyik ember a má-
sikat.” (Pirké Ávot 3,2)

Itt a nagy tanulság. Hiszen 
nemegyszer fordul elő a saját 
életünkben, hogy „a királyság 
ellen imádkozunk”, azaz vala-
miféle nagy változásért, amitől 
sorsunk vagy országunk, vilá-
gunk sorsának jobbra fordulását 
reméljük. Érzékeljük a nehézsé-
geket, ami minden „királyság” 
sajátja. Ezért hisszük azt, hogy 
ha a királyság megváltozik, a 
nehézségek elmúlnak. Nem fel-
tétlenül.

Úgy tanulhatjuk meg értékelni 
azt a helyzetet, amelyben élünk, 
ha arra gondolunk, hogy hány-
féleképpen tudott volna sokkal 
rosszabbul alakulni. Akkor ész-
revehetjük az Örökkévaló segí-
tő kezét a földi események ala-
kulásában. És elkezdhetünk 
ös     szpontosítani a saját fejlődé-
sünkre, amelyben az igazi pozi-
tív változás lehetősége rejlik.

Smot ∑ Szántó-Várnagy Ádám 

és Eszter Lea: A királyság békéje
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„Ahávnak egyéb dolgai, mind-
az, amit véghezvitt, az elefánt-
csont palota, melyet építtetett, 
és mindazok a városok, melye-
ket felépíttetett, le vannak írva 
Izráel királyainak a történeté-
ről szóló könyvben.” (I. Királyok 
22.39) Ezt olvashatjuk, a Kirá-
lyok könyvében, és ami ezek kö-
zül a leginkább felkelti az érdek-
lődésünket, az természetesen 
az „elefántcsont pa lota”. Mind-
azok, akik az elmúlt évezredek-
ben a Királyok könyvének so-
rait fejtegették, valószínűleg a 
legtöbben lehetetlennek tartot-
ták, hogy Ácháv király idejében 
olyan mennyiségű elefántcsont-
tal rendelkezetek volna Izráel-
ben, mely ből egy királyi palotát 
fel lehet építeni. Voltak magya-
rázók, akik úgy képzelték, hogy 
a számáriai palotát elefántcsont 
színűre festették. Mások szerint 
az „elefántcsont-palota” esetleg 
csak jelképes értelemmel bírt, 
a gazdagság, a pompa, a siker 
szimbólumaként. Ennek ellent 
mond Ácháv története. Ácháv 
„csak” az örökkévaló törvényei-
nek tiszteletére tanító Biblia 
mértékével mérve volt rossz ki-
rály. Átlagos, történetírói lép-
tékkel azonban a világtörténe-

Az e heti hetiszakasz részletesen 
taglalja az Egyiptomra hozott tíz-
csapás közül az első hetet. A csa-
pások említésekor egyik fő fel-
adatunk az, hogy megvizsgáljuk a 
fáraó azon viselkedését, melyet a 
saját népe pusztulásának és szen-
vedésének láttán mutat. Amikor 
Mózes és Áron elsőként a Nílus 
vizét vérré változtatta, a Tóra azt 
mondja, hogy ez a fáraóra nem 
volt különösebb hatással, mivel ezt 
a saját varázslói is meg tudták ten-
ni. „És a fáraó megkeményítette a 
szívét, és nem hallgatott rájuk...” A 
következő részben az áll: „És meg-
fordult a fáraó és bement házába 
és nem vetett ügyet szívében erre 

sem.” A kommentárok azt kérde-
zik, hogy vajon mire vonatkozik az 
„és nem vetett ügyet szívében erre 
sem”, hiszen a korábbi résznél már 
ott áll, hogy a fáraó nem hallgatott 
Mózes és Áron érveire.

A Netsiv úgy magyarázza, hogy 
a második rész arra vonatkozik, 
hogy a fáraót nem indította meg 
a saját népe szenvedése, nem 
igyekezett enyhíteni kínjaikat.

A vérré változtatott folyó volt 
az egyetlen olyan csapás, ahol a 
Tóra célzást tesz a fáraó közöm-
bösségére. Miért említik meg kü-
lön ezt az esetet? A kérdésre az 
egyik midrás adja meg a választ: 
a gonosz fáraót nem érintette 

közvetlenül az első csapás.
Az egyetlen, ami semmilyen 

kárt nem okozott a fáraónak. 
Mivel ő nem élte át a népe szen-
vedését, ezért itt emelik ki legin-
kább a fáraó érzéketlenségét.

Éles ellentétet látunk a fá-
raó kíméletlen részvétlensége és 
Mózes zsidókkal való együttérzé-
se között. Mózes a fáraó házában 
nőtt fel, a saját népétől elkülö-
nülve. Ennek ellenére, mikor lát-
ta szenvedésüket és fájdalmukat, 
rábírta a fáraót, hogy adjon szá-
mukra egy pihenőnapot a héten.

Azokat a szakaszokat, ahol a 
Tóra leírja Mózes aggodalmát 
a saját népe iránt, megelőzik az 

alábbi szavak „vájigdál Mose”. 
Ezeket úgy fordítjuk, hogy Mózes 
felnőtt. Ez azonban nem adhat 
számunkra teljes magyarázatot, 
hiszen korábban már olvastuk ezt 
a kifejezést. A kommentátorok 
úgy magyarázzák, hogy Mózes je-
lentős személyiséggé változott, a 
nagyságát, pedig a többi ember 
iránti törődés mutatja meg. 

Miért az empátiát tartjuk kü-
lönösen olyan tulajdonságnak, 
amely a nagyságot jelzi? Rav 
Simon Skop úgy magyarázza, 
hogy „Gádol” (a nagyszerű em-
ber) olyan személy, aki kiterjesz-
ti énjét azért, hogy abba másokat 
is bevonjon. Többé már nem kü-
lönálló személyiség, hanem egy 
nagyobb egész része. Így ő maga 
is meghatározó személlyé válto-
zik. A fáraót ellenben a Tóra kis-
szerűnek tartja.

A kommentárok szerint ez a 
spiritualitás fejlettségére utal – 

Váérá ∑ Rabbi Yehonasan Gefen

Mózes és a fáraó

Magén István

Ácháv király elefántcsont palotája
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lem despotikus zsar nokai között 
bizonyára elfért volna ő is. Bál-
ványimádása ellenére is bátor 
király volt, aki serege élén har-
colt a háborúban, megvédte és 
megerősítette országát, város-
okat építtetett, infrastruktúrát 
fejlesztett. 

Omri, Ácháv apja, az első iz-
raeli király, akiről jelen ismere-
teink szerint a Biblián kívüli fel-
iratok is említést tesznek. Neve 
nemcsak a Mésa-sztélén, de asz-
szír királyfeliratokon is meg-
említésre kerül. III. Tukultu-
apil-Ésara (i. e. 745–727) 
úgynevezett „évkönyvei” meg-
említik Izraelt, mégpedig „Om-
ri-háza” fonetikus átírásban „Bit 
Hu-umri-a” néven. Ez azt is je-
lenti, hogy a Bibliában mindösz-
sze pár sorral emlegetett „Om-
ri eredményei mély benyomást 
tettek a kortársakra, és az utó-
korra a királysága határain kí-
vül is”. (John Rogerson) 

„Ászának, Juda királyának 
harmincegyedik évében lett 
Om ri Izrael királya, tizenkét 
évig. Hat évig Tircában uralko-
dott.” (I. Királyok 16.23) Szemé-
lyével kapcsolatban van né mi bi-
zonytalanság. Apja nevét, törzsi 
eredetét nem ismerjük. Ne ve ta-

lán az arab „élni” igével kapcso-
latos, ennek alapján feltételezik, 
hogy valamilyen, a zsidóságtól 
idegen csoport tagja volt, bár 
az is lehet, hogy az észak-izraeli 
Jiszáchár törzséből jött. Elkép-
zelhető, hogy neve az „omrija” 
rövidített má sa, mely Isten ne-
vét, a J-H-V-H tetragrammát 
sejteti, eredeti jelentése: J-H-
V-H életet ad.

   Amikor a fi liszteus Gibbetont 
ostromló izraeli sereg katonái 
hírül vették, hogy Zimri, aki a 
Tircában maradt hadiszekerek 
felett rendelkezett, meggyilkolta 
a Tircában, Izrael főváro sában 
részegen mulatozó Élát, Baasá 
fi át, királynak kiáltották ki pa-
rancsnokukat, Omrit (i. e. 885 
körül). Felhagytak Gibbeton os-
tromával, és azonnal Tirca el-
len fordultak. A város elfoglalá-
sa után „Zimri pedig látva, hogy 
a várost elfoglalják, fölment a 
királyi palota tornyába, magá-
ra gyújtotta a királyi palotát és 
meghalt.” (I. Királyok 16.18)

    Ácháv apjáról, Omriról, bár 
azt írja róla a Biblia, hogy „De 
Omri azt tette, amit rossznak 
lát az Úr, rosszabb volt minden 
elődjénél”. (I. Királyok 16.25), 
annyit biztosan tudhatunk, 

hogy erős kezű, katonái köré-
ben népszerű hadvezér volt, aki 
a hadsereget maga mögött tud-
va katonai puccsot hajtott végre. 
A belső központi hatalmat meg-
teremteni képes, „karizmatikus” 
egyéniségre a bálványimádó, az 
egyistenhit hagyományaitól, a 
Tóra törvényeitől eltávolodott, 
királygyilkosságokat és család-
irtásokat elkövető politikai sze-
replők sora után nagy szükség 
volt Izraelben. „Nagynak és ha-
talmasnak akarta látni országát 
és népét, és gazdaggá akarta azt 
tenni” – írja róla Graetz. 

Omri hatalomra jutása idején 
Izrael nemzetközi szempontból 
is válságos időket élt. Baasa (i. e. 
910 körül) miután hatalomra ju-
tott, megölte Nádábot, Jeroboám 
fi át, és „amikor királlyá lett, 
Jeroboám egész házát kiirtot-
ta”. (I. Királyok 15.29) Arra vete-
medett, hogy a testvérállamhoz, 
Judához tartozó Rámát is elfog-
lalja, és ott jelentős építkezések-
be kezdett. Ászá judai uralkodó 
rábírta Izrael ellenségét, a da-
maszkuszi Benhadadádot Észak-
Izrael megtámadására. Zsi dó 
te lepülések egész sora került Da-
maszkusz fennhatósága alá az 
északi határvidéken. Omri meg-
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ő ebben az értelemben nagyon 
alacsony szinten állt. Lehetséges, 
hogy ezt fejezi ki a saját közöm-
bössége, amelyet a népe szenve-
dése iránt mutatott. Mivel a fáraó 
csak magával törődött, a saját ön-
meghatározását nem terjesztette 
énje határain túlra, így csak „kis” 
ember maradhatott.

Hogyan tudjuk elkerülni a fá-
raó érzéketlenségét és növelni 
magunkban Mózes empátiáját?

Különösen nehéz empátiát 
éreznünk olyan emberek iránt, 
akiknek a helyzete minket nem 
befolyásol. Amikor azt olvassuk, 
hogy Mózes látta a saját népének 
a szenvedését, Rási úgy magya-
rázza, hogy ilyenkor „a szemével 
és a szívével arra összpontosított, 
hogy átélje velük a fájdalmukat”. 
Rabbi Jichák Berkovits (a cikk 
szerzőjének a rabbija – ford.) is 
úgy magyarázza, hogy Mózes elő-
ször az arcukra tekintett, hogy lás-

sa a fájdalmukat. Ezután a „szívé-
vel összpontosított”, megpróbálta 
átérezni a szenvedésüket.

Rav Noach Orlowek azt java-
solja, hogy amikor egy olyan ter-
rortámadásról hallunk, ahol em-
berek haltak meg, szánjunk pár 
percet arra, hogy elképzeljük azt, 
min mehettek keresztül az áldo-
zatok és azok családjai. Nem elég 
az, hogy csak sóhajtunk, majd to-
vábbmegyünk. Meg kell próbál-
nunk elkerülni, hogy immúnissá 
váljunk más emberek szenvedé-
sei iránt. Az is hasznos lehet, ha 
kimutatjuk embertársainknak, 
hogy valóban érdekel minket a 
sorsuk, még akkor is, ha közvet-
lenül nem tudunk segíteni nekik. 
Rav Chaim Soloveitchik, Brisk 
rabbija például amikor leégett a 
fél város, és több száz zsidó haj-
léktalanná vált, kiköltözött az 
épen maradt otthonából, és a ta-
nulótermükben egy padon aludt. 

Amikor megkérdezték ennek az 
okát, úgy válaszolt: „Hogyan is 
tudnék kényelmes ágyban aludni 
akkor, amikor annyi embernek 
nincs fedél a feje felett?” 

Mózestől azt tanuljuk, hogy 
nem elég rosszul érezni magun-
kat a szenvedők láttán. Az egyik 
midrás azt mondja, hogy Mózes 
„a saját tekintélyével mit sem tö-
rődve látott hozzá a többi em-
ber megsegítéséhez. Miközben 
azt szín lelte, hogy a fáraót tá-
mogatja, valójában azon mun-
kálkodott, hogy enyhítse a népe 
nehézségeit”. Hozzá hasonló-
an nekünk is meg kell próbál-
nunk mindent megtenni azokért, 
akik nehéz helyzetben vannak. 
Rav Yissachar Frand azt java-
solja, hogy a következő alkalom-
mal, amikor arról hallunk, hogy 
egy barátunk szorult helyzet-
ben van, el kell gondolkodnunk, 
hogy van-e bármilyen lehetőség, 

amellyel segíthetnénk neki. Pél-
dául ha elvesztette a munkahe-
lyét, elgondolkodhatunk, hogy is-
merünk-e valakit, aki segíthetne 
állást találni a számára. Vagy ha 
meg akar valaki házasodni, elgon-
dolkodhatunk azon, ismerünk-e 
olyan valakit a környezetünkben, 
aki illene hozzá.

Még akkor is, ha mi tényle-
gesen nem tudjuk megoldani 
a problémáját, az is nagyon jó-
tékony lehet, ha legalább érez-
tetjük vele, hogy a fájdalmában 
még sincs egyedül.

Mózes és a fáraó példája meg-
mutatja számunkra, hogy a 
nagyságot hogyan példázza a 
többi ember iránti törődés, ill.
etve az alantasságot pedig az ön-
zés. Mi mindannyian próbáljuk 
meg Mózes példáját követni.

Fordítás: Sasvári Ildikó 
Forrás: aish.com

koronázása idején a tíz törzs or-
szágát katonai puccs, ellenpuccs 
és négy évig tartó polgárháború 
gyengítette. Omri uralkodásá-
nak javarésze ezek megfékezé-
sével telt, és az ország helyzete 
csak a rövid, mindössze tizenkét 
éves országlásának végére kez-
dett megszilárdulni. Miután hat 
évig ural kodott Tircában, „ak-
kor megvette Somron hegyét 
Semertől két tálentum ezüstért, 
majd beépítette a hegyet, és el-
nevezte azt a várost, melyet épí-
tett Somronnak, a hegy urának 
Semernek a nevéről”. (I-Királyok 
16.24)

A Somronban végzett ameri-
kai ásatások során a nemzetközi 
régészcsoport rábukkant Omri 
és fia, Ácháv palotáinak, gazda-
sági épületeinek, gabonatároló-
inak, tár házainak, istállói nak 
falmaradványaira, alapjaira, 
cse répdarabok és használati tár-
gyak sorára. Elmondhatjuk, 
hogy Ácháv korában Izraelben 
magas színvonalon állt a kézmű-
vesség. A Királyok könyvében 
említett „elefántcsont palota” 
maradványait is megtalálták. A 
felszínre került hatalmas anyag 
elemzésekor megállapították, 
hogy a palota falait és bútora-
it elefántcsont lapok borították. 
Nagyszámú elefántcsont lapocs-
kát találtak, többségét eltörve 
vagy összeégve. A lapokat leg-
többször vésett, faragott, vagy 
karcolt motívumok díszítették. 
Ezeket az asszírok hagyták hát-

ra, miután II. Sarrukin hadigé-
pezete három évi ostrom után i. 
e. 722-ben elfoglalta és kifosz-
totta a várost. Feltételezhető, 
hogy a falakról leszedett értékes 
elefántcsont lemezek és faragvá-
nyok eltört darabjait szétszórták 
a később felégetett városban. 
Az ókori somroni királyi palo-
ta több mint két és fél évezredet 

a föld alatt átvészelt törmelékei 
között megtalált és napjainkban 
újra napfényre került elefánt-
csont darabok néma bizonyíté-
kai egy bibliai közlés hitelessé-
gének.    

Ácháv tárházaiból írott cse-
répdarabok is előkerültek. Ezek 
a királyi kincstár borra, gabo-
nára, olajra, haszonállatokra és 

egyéb mezőgazdasági termé-
kekre, vonatkozó adóügyi fel-
jegyzéseit tartalmazzák. Ezek a 
tartalmukban jelentéktelennek 
tűnő feljegyzések nagyon is ér-
tékesek, mert az i. e. 9. századi 
héber nyelv írásmódjával, szó-
kincsével, nyelvtanával, ismer-
tetnek meg bennünket. Már a 
személynevek is érzékeltetik az 

Ácháv korát jellemző vallási ke-
veredést. „Az elfajulásban elöl 
jártak a városok, melyeknek az 
érzéki és erkölcstelen Baál- és 
Astarte-kultusz nagyon is tet-
szett” – írja Graetz. Szembeötlő, 
hogy meg  közelítőleg ugyanany-
nyi név kapcsolatos a Baál, mint 
a J-H-V-H kultuszával. Olyan 
ne veket találunk itt, mint Abi, 

Baál, Baálzamár, Baálazakár, 
Baálmeoni, Mérib baál, Baála. 
Ugyanakkor az Úr nevét tartal-
mazó elnevezések is szerepel-
nek: Jedája, Jehojada, Se maja, 
Semarjahu és mások. Ezek a ne-
vek az Ácháv korában elterjedt 
vallási állapotokról árulkodnak, 
melyeknek megváltoztatásáért 
Elijahu, majd később tanítvá-
nya, Elisa küzdöttek.

Jól mutatják az Ácháv kora-
beli Izraelben uralkodó vallás-
szabadságot, amely azonban 
a Biblia korában nem a fejlő-
dést szolgálta. A somroni cse-
repek megmutatják, hogy sok 
szülő adott gyermekének a J-H-
V-H nevére utaló nevet. Becslé-
sek szerint legalább annyi, mint 
amennyi nem.

Jelentése miatt különösen ér-
dekes az somroni cserepeken 
először felbukkant „Egeljahu” 
név, jelentése: „Jehova borja”. 
Ez a név az I. Jeroboám által 
Dánban és Béthélben felállított 
aranyborjúra utal, melyet aztán 
mint az Örökkévaló megtestesí-
tőjét imádtak, ugyanúgy, mint 
azt a körülöttük élő pogány né-
pek bálványaikkal tették. „De ez 
a dolog vétekre vezetett, mert a 
nép eljárt az egyikhez Béthélbe, 
a másikhoz meg Dánba.” (I. Ki-
rályok 12.30) Ez lett az oka an-
nak, hogy az északi országrész-
ben lakó, az asszír birodalom 
távoli vidékire szétszórt tíz törzs 
elveszett a történelemben.         

Magén István illusztrációja a témához
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A Sábát központi fontosságú a 
Tóra és a zsidó életmód számá-
ra. A hét a Sábáttal kezdődik és 
a Sábáttal ér véget. A szentből 
a hétköznapiba térünk, majd 
ismét a szentbe. Mi az üzenete 
ennek a heti körforgásnak? Mi-
lyen energiák nyilvánulnak meg 
benne? Miért van szükségünk 
minden héten a Sábátra, míg a 
többi ünnepet évente csak egy-
szer éljük át? Minden bizonnyal 
különös fontossággal bír a Sábát 
a nesámá (lélek) számára, ami 
szükségessé teszi az ilyen gyako-
ri ismétlését. 

Sokféleképpen lehet megra-
gadni a Sábát lényegét, de talán 
a legalapvetőbb jellemzője, hogy 
egy végpontot jelenít meg, egy fo-
lyamat célját, értelmét. A hétköz-
nap a munka, az építkezés ideje, 
a Sábát ennek az építkezésnek a 
szüneteltetése, mikor felismerjük 
az elvégzett munka jelentőségét 
és átéljük a teljesítményből fa-
kadó sikerélményt. Ez nem egy-
szerűen pihenés vagy az aktivitás 
hiánya. Ez annak a munkának a 
megünneplése, amelyet már el-
végeztünk. Amikor a Tóra meg-
említi a Sábátot, először mindig 
az azt megelőző hat napi munkát 
említi. A Sábát csak a munka 
után, a munka miatt történik.

 Minden folyamatnak kell, 
hogy legyen célja, amely megadja 
az értelmét. Ha egy munka so-
sem ér el eredményt, az a munka 
értelmetlen. Ha egy feltaláló épít 
egy gépet, amely képes teljesen 
fenntartani magát – üzemanya-
got szerez, megolajozza magát, 
megjavítja önmagát stb. –, az el-
ismerésre méltó, feltéve, hogy a 
gép csinál valami hasznosat. Egy 
olyan gép, amelynek egyetlen fel-
adata önmaga fenntartása, értel-
metlen volna.

Az eredmény igazolja a munkát, 
a cél teszi értelmessé a folyamatot. 
A cél elérését kísérő szabadság és 
nyugalom élvezete abból a meg-
elégedettségből fakad, hogy elvé-
geztük a munkát. Ez az igazi bol-
dogság, a teljesítményből fakadó 
öröm. A Sábát akkor csodálatos, 
hogyha fel tudunk mutatni mö-
götte egy teljes heti munkát, ekkor 
a pihenésünk gazdag és teljes.

A bölcsek azt a meglepő kije-
lentést teszik, hogy egy tálmid 
cháchám, egy Tórát tanult em-
ber, az Sábát. Mit jelent ez? Az 
emögött rejlő gondolat alapja az, 
hogy a Tóra a végső cél, az egész 
világ csupán azért jött létre, hogy 
a Tóra megnyilvánulhasson. A 
Tórát önmagáért tanuljuk, nem 
valaminek az elérése céljából, 
a Tóra a végcél, nem az eszköz. 
Ezért aki helyesen tanulmá-
nyozza a Tórát, akit átitat a Tóra 
bölcsessége, azt körülveszi a Sá
bát aurája. Abba a dimenzióba 
lépett, ahol felismerhető a vég-
cél. Ez a legmélyebb kapcsolat a 
Tóra és a Sábát között.

A Sábát tehát azt tanítja a szá-
munkra, hogy minden munka 
valamilyen céra kell, hogy irá-
nyuljon. Az utazásnak is abba az 
irányba kell haladnia, amely az 
utazó célja, ha nem így történik, 
akkor csak bolyong az illető. Már 
önmagában ez az üzenet is indo-
kolná a heti ismétlés szükséges-
ségét. Folyamatosan tudatosíta-
nunk kell önmagunkban, hogy 
minden tevékenységünknek va-
lamilyen fejlődés irányába kell 
haladnia. Egy üzleti vállalkozás 
sem véletlenszerűen működik, 
nagy gondot fordítanak arra, 
hogy a munka az üzleti érdekek-
nek megfelelően, a vállalat céljai-
nak elérése érdekében folyjon. Az 
életünk is megérdemel legalább 
ilyen szintű, tudatos irányítást.

 De ennél mélyebb jelentése 
is van a Sábátnak. A Sábát által 
nemcsak kipihenten és feltöl-
tődve kezdjük a hetet, aminek 
a segítségével egy hét múlva 
még magasabb szintű állapotot 
érhetünk el, hanem arra is em-
lékeztet minket, hogy az egész 
életünk ezt a mintát követi. Egy 
magasabb dimenzióból szület-
tünk, időt kaptunk arra, hogy 
itt dolgozzunk, segítsünk má-
sokat, elérjük a céljainkat, hogy 
a magasabb dimenzióba való 
visszatéréskor magunkkal vi-
gyük ennek az egész életen át 
tartó munkának az eredményét. 
Földi létünk a hétköznap, ami 
ezután következik, az a nagysze-
rű Sábát. A Sábát hetente tanít 
minket erre a tényre. Előbb vagy 

utóbb, végül véget ér a munka 
fázisa, és megkezdődik a hosz-
szú Sábát. Hétköznap átadjuk 
magunkat a halhatatlanság erő-
teljes illúziójának, úgy érezzük, 
örökké élünk. Ám soha nem te-
lik el több, mint hét nap, hogy 
ne emlékeztetnének minket a 
Sábátra.

Mélyedjünk el egy kicsit ebbe a 
gondolatba. Sok párhuzamot ta-
lálunk a Sábát és az Olám Hábá 
– az Eljövendő Világ között. 
Pénteken hasonló módon készü-
lünk fel a Sábátra, mint ahogy 
egy embert készítenek fel az 
utolsó útjára: megmosakszunk, 
levágjuk a körmeinket, fehérbe 
öltözünk. Előre elkészítünk min-
dent, amire Sábátkor szüksé-
günk lesz, ha lemegy a nap, már 
nem készülődhetünk tovább. 
Sábátkor az alkotó tevékenység 
a fizikai szférában megdermed. 
Ennek az az üzenete, hogy miu-
tán ebből a világból átmegyünk 
majd a következő világba, több 
felkészülésre és építkezésre már 
nem lesz módunk. Az Eljövendő 
Világban a nesámának azon a 
szinten kell maradnia, amelyet 
az élete során elért. Annak a 
létállapotnak az öröme az egész 
életen át tartó munkának az 
eredményéből fakad. Ott min-
denki szemtől-szembe, a saját 
valódi személyiségének megfele-
lően létezik, illúziók és a valóság-
tól megvédő falak nélkül. Ami a 
személyiségben itt épült, az oda-
át valóság, valójában mindazok 
az eszközök, amelyeket ebben 
a világban kaptunk, elvesznek, 
ami megmarad, az az a többlet, 
amelyet ezen eszközök használa-
tával elértünk. Ezek az Eljöven-
dő Világ alkotóelemei.

Ugyanígy az Eljövendő Világ-
ban tapasztalható fájdalom a 
hiány érzéséből fakad. A nesámá 
azon részeinek hiányából, azok-
nak a tulajdonságoknak, finomí-
tásoknak a hiányából, amelyek 
lehetnénk, illetve amelyeket el-
érhettünk volna az életünkben. 
A Sábát az alkotás befagyasz-
tása, ami elkészült, az valóság, 
ami nem, az örökre elveszett. 
Az Eljövendő Világ olyan, mint 
egy hajóutazás, mindaz, amit 

magunkkal viszünk, a rendelke-
zésünkre áll, amit nem, az nem 
hozzáférhető ott.

A hasonlóság azonban mé-
lyebb. A Sábát egyik figyelem-
re méltó jellegzetessége, hogy a 
dolgok Sábát egésze alatt olyan-
nak számítanak, amilyenek Sá
bát kezdetén voltak. Ilyen pél-
dául a mukcá (azok a tárgyak, 
amelyeket tilos mozgatni, mivel 
Sábátkor szükségtelenek). Egy 
dolog akkor számít mukcának 
Sábátkor, hogyha pénteken nap-
lementekor mukcá volt, akkor 
is, hogyha közben valamilyen 
változás történt, pl. egy asztal, 
amelyen naplementekor van egy 
mukcá tárgy, maga is mukcának 
számít. Még hogyha a tárgy vala-
milyen módon elkerül az asztal-
ról, az asztal maga mukcá marad 
egészen Sábát végéig. A dolgok 
nem változnak Sábátkor. Ez a 
létezés dimenziója, nem a formá-
lódás időszaka. A dolgok úgy ma-
radnak, ahogy Sábát kezdetekor 
voltak.

 Misztikus források szerint egy 
személy lelki szintje a követke-
ző világban olyan, amilyen az 
ebből a világból a másik világba 
történő átmenetkor volt. Nem 
az élet hullámvölgyeinek átlaga 
határozza meg, hanem a végső 
állapot. Bámulatos módon ez azt 
jelenti, hogy egy negatív tettek 
által meghatározott élet az utol-
só pillanatban helyre hozható, 
minden negativitás semlegesít-
hető. (Természetesen senkinek 
sem ajánlott addig várni, hiszen 
lehetséges, hogy nem lesz rá al-
kalma, vagy nem lesz képes vég-
rehajtani a teljes körű tesuvát 
(megtérést) az utolsó pillanat-
ban.) Ugyanígy, egy pozitív életet 
súlyosan veszélyeztethet, ha va-
laki az élete végén elveszti a hitét.

 Egy rabbi egyszer a követ-
kezőképp szemléltette ezt a 
gondolatot. Az élet olyan, mint 
egy fazekasóra. Mindenki kap 
valamennyi agyagot, amelyen 
dolgozhat. Az óra végén az elké-
szített agyagszobor a kemencébe 
kerül, ahol kiégetik. Amint kiég, 
a formája állandó lesz, ezután 
már semmilyen változtatást nem 
tehetünk rajta. Ha valaki lusta, 
és egész órán át nem foglalkozik 
az agyagjával, nehéz lesz valami-
lyen szép formát alkotnia az utol-
só pillanatokban, de bármit is ér-
jen el, az lesz a végleges állapot. 
Másrészt aki az óra egészét azzal 
tölti, hogy valami szépet alkos-
son, annak ügyelnie kell, nehogy 

Rabbi Dr. Akiva Tatz

Sábát – A valódi létezés állapota
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az utolsó pillanatban leejtse, 
mert akkor egy alaktalan agyag-
szobrot fog kiégetni a kemence, 
amely nem fogja tükrözni mind-
azt a munkát, amelyet korábban 
belefektetett. 

Mindezért a Sábát hetente 
visszatérő üzenete az, hogy ne 
vesztegessük el az időt, folya-
matosan építkezzünk, minden 
cselekedetünket helyes célok 
felé irányítsuk, egész életen át 
készüljünk a hosszú útra, és 
őrizzük meg a hitünket (külö-
nösen) az utolsó pillanatig. Az 
eredmény valódi és állandó oneg 
Sábát – sábáti élvezet és Sábát 
menuchá – sábáti pihenés lesz.

A Sábátot úgy jellemzik böl-
cseink, mint egy kis részt az El-
jövendő Világ élményéből. Van 
egy elképzelés, miszerint min-
den spirituális dolognak van leg-
alább egy párja a fizikai világban, 
hogy valamelyest megtapasz-
talhassuk azt. Túl nehéz lenne 
kapcsolódnunk az absztrakthoz, 
hogyha soha semmilyen közvet-
len tapasztalatunk nem lenne 
róla. Az alvás a halál megtapasz-
talásának 1/60-nyi része, egy 
álom 1/60-nyi prófécia. A Sábát 
az Eljövendő Világ élményének 
1/60-nyi része.

Miért pont 1/60? Mi a külön-
legessége az 1/60 résznek? Egy 
különlegesen szép gondolatra 
bukkanhatunk itt. 1/60 az az 
arány, amely egy dolog érzé-
kelésének épp a határán van. 
A kósersági törvényekben van 
egy általános szabály, miszerint 
azokat az ételeket, amelyeket 
tilos összekeverni, csak akkor 
tilos megenni, hogyha a tiltott 
összetevő több mint 1/60 része 
az ételnek. Ha egy csepp tej vé-
letlenül belecsöppent egy húsos 
ételbe, abban az esetben mege-
hetjük az ételt, hogyha a tej az 
ételnek kevesebb, mint 1/60 ré-
sze. Ugyanis a tej íze ilyen nagy 
hígításban nem érzékelhető. A 
háláchikus határvonal ott hú-
zódik, ahol az ízt már nem lehet 
felismerni. A gyönyörű gondolat 
ebben az, hogy a Sábát az Olám 
Hábá megízlelésének épp a ha-
tárán van. Ha valaki helyesen éli 
át a Sábátot, megízlelheti az El-
jövendő Világot, ha nem, akkor 
egyáltalán nem tudja megízlelni. 

Hogyan lehet ezt a magasz-
tos élményt megtapasztalni? A 
munkától való tartózkodás által. 
A munkát nem erőfeszítésként 
kell érteni, ez egy súlyos tévedés 
a Sábáttal kapcsolatban. Ami 

leáll Sábátkor, az a meláchá, az 
alkotó tevékenység. 39 speciális 
alkotó tevékenység volt szük-
séges a Szentély felépítéséhez 
a sivatagban. Ezek misztikus 
módon párhuzamosak azokkal 
a tevékenységekkel, amelyekkel 
az Örökkévaló megalkotta a Vi-
lágot. A Szentély egy mikrokoz-
mosz, a Világegyetem modellje. 
Az Örökkévaló megpihent a te-
remtéstől, éppígy mi is az ezek-
nek megfelelő tevékenységektől 

pihenünk meg. A hétköznapok 
ezekben a tevékenységekben való 
elmélyülés által épülnek, a Sábát 
ugyanezen tevékenységektől való 
tartózkodás által épül. A Szentély 
a szentség dimenzióját képviseli 
a térben, a Sábát a szentség di-
menziója az időben.

A Tóra közvetlenül a Szentély 
építése után említi a Sábátot, 
hogy megtanítsa, hogyan kell 
megőriznünk a Sábátot. Azokat 
a tevékenységeket, amelyeket a 
Szentély felépítéséhez végeztél, 
szüneteltetned kell, hogy átél-
hesd a Sábátot. De a Tóra meg-
említi a Sábátot a Szentély épí-
tésének utasítása előtt is, hogy 
megtanítsa a Sábát elsőbbséget 
élvez a Szentéllyel szemben. Ne 
építsd a Szentélyt Sábátkor. Az 
építés másodlagos, a cél az elsőd-
leges.

A sábáti pihenés lehetőséget 
biztosít az önvizsgálatra. Mit 
értem el ezen a héten? Miben 
vagyok jobb, tudatosabb, érzé-
kenyebb? Miben kell még fejlőd-
nöm? Ez az önmagunkkal való 

szembenézés ideje, ami halvány 
tükörképe annak a végső önvizs-
gálatnak, amely az Eljövendő 
Világ alkotóeleme. A sábáti el-
mélyülés, a valódi létünk átélése, 
nem a formálódás időszaka. De 
ebből a tudatosságból jön létre a 
következő héten történő formá-
lódás célkitűzése. 

A Sábát a hávdálá szertartás-
sal ér véget, amellyel elválasztjuk 
a szentet a hétköznapitól. Mély 
tanulságra lelhetünk, ha ala-
posan szemügyre vesszük ezt a 
szertartást. Mikor a Sábát véget 
ér, mindannyiunkban érezhető 
valami természetes lehangolt-
ság. A szentség eltávozott, egy 
alacsonyabb létállapotot tapasz-
talunk meg. Ezért szagolunk fű-
szereket hávdálákor, hogy újra-
élesszük a hervadó nesámánkat.

De egy mély titok tárul fel 
itt, ugyanis bort használunk a 
hávdálához. Ezt pedig akkor 
tesszük, hogyha felemelkedés 
történik az állapotunkban. Hogy 
kell értelmezni ezt az ellent-
mondást? Valóban, a hét a Sá
bát elhalványulásának szomorú 
érzésével kezdődik. A szentség 
elvesztése tapintható. Fűszert 
szagolunk. De a hét kezdete egy-
ben új lehetőséget jelent, hogy 
építkezzünk, hogy magasabb 
szintre emeljük jelenlegi álla-
potunkat a következő Sábátig. 
Ezért bort veszünk. Ezt hívják 
„jeridá lecorech álijá”-nak – az 
emelkedés céljából történő süly-
lyedésnek, mellyel a kezdeti álla-
pothoz képest még magasabbra 
emelkedhetünk.

A Sábát szorosan összefügg 
a tesuvával, a megtéréssel (a 
múltban elkövetett hibák kor-
rigálásával). A Sábát szó betűi 
megegyeznek a tesuvá szó betű-
ivel. A Sábát a teremtésre való 
emlékezés ünnepe, visszatérés 
az eredeti, tökéletes állapotba. A 
tesuvá visszatérés a tisztaságba, 
a bűnbeesés okozta sérülés előt-
ti állapotba. De ennél mélyebb a 
kapcsolat. Ahogy minden Sábát 
a korábbi Sábátból való alászál-
lás után, a hét munkája által épül 
fel, ugyanígy a megtérés állapota 
egy szinttel magasabb, mint az 
eredeti, bűntelen állapot.

Ha a megtérés helyes moti-
váltságból fakad, és megfelelően 
hajtják végre, az elkövetett bűnt 
érdemmé alakítja át! Ennek a 
látszólagos paradoxonnak a me-
chanizmusa a következő. Mielőtt 
valaki bűnt követett el, annak a 
bűnnek a lehetősége rejtve volt a 

személyiségében. Egy felfedezet-
len, kinyilvánítatlan gyengeség 
volt, mely arra várt, hogy kitör-
jön. Miután a bűnös cselekvés 
megnyilvánult, valóságossá vált 
a személyiségben. A bűn előtt 
a személy egy súlyos hibát hor-
dozott magában, amely a bűn 
lehetőségekor csupán megnyil-
vánult. 

A megtérés meghatározása az, 
hogyha őszintén végezték, a sze-
mély elért egy olyan állapotot, 
amelyben, ha újra lehetősége adó-
dik a bűnre, már nem teszi meg. 
A személyiségben lévő hiba el lett 
távolítva. A bűn feltárta a hiá-
nyosságot, a tesuvá korrigálta azt. 
Bámulatos módon a bűn szerves 
része volt annak a folyamatnak, 
hogy egy magasabb szintet érjen 
el az ember, ahol az a személyi-
séghiba, amely a bűnhöz vezetett, 
felszámolódott. A bűn tehát esz-
közként szolgált a növekedéshez, 
ezért átalakult érdemmé.

Persze az embernek tilos szán-
dékosan bűnt elkövetnie, azért, 
hogy használja ezt a módszert. 
Valójában, az e célból való bűnel-
követés elzárja az utat a megtérés 
elől.  Az ideális út, hogy felismer-
jük a személyiséghibát még mie-
lőtt bűnként megnyilvánulna, és 
azonnal megsemmisítsük. Ezen 
az úton a személyiség fejleszté-
se végbemehet bűn elkövetése 
nélkül. De hogyha egy hibát nem 
ismerünk fel, nem javítunk ki, és 
bűnhöz vezet, a tesuvá megvált-
hatja azt, sőt az eredeti állapotnál 
is jobbá változtathatja az embert. 
Itt is ugyanaz történik, mint amit 
korábban megfigyelhettünk. Egy 
bűn nélküli állapotból alámerü-
lés a bűnbe, amit egy új szintre 
való felemelkedés követ, ahol 
erősebbek és tisztábbak leszünk. 
Az alámerülésről ismét kiderül, 
hogy lecorech álijá, alapvető a 
felemelkedéshez.

E központi gondolatot első-
sorban a Sábát és a hétköznapok 
körforgásának ciklusa tükrözi. 
Egy emelkedett kezdet, majd alá-
szállás, a szentség magas szintjé-
nek elvesztése, de csupán abból 
a célból, hogy dolgozhassunk 
és fejlődhessünk. Ezután ismét 
visszatérünk a kezdeti állapotba, 
immár magasabb szinten, érzé-
kenyebben, még nagyobb elhiva-
tottsággal, egyre közelebb és job-
ban felkészülve a végső Sábátra.

Részlet a Living Inspired 
című könyvből

Fordította: Németh Zoltán
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havas utcák csúszósak, hi-
deg van, és nyirkos az idő. 

De ez olyan különleges időszak 
is, amikor közel kerülhetünk 
Istenhez.

Kevés olyan élmény van az 
élet ben, mely felér azzal, amikor 
hóesés után felébredünk reggel, 
és kinézünk. A látvány lenyűgö-
ző, a táj ragyogó és csodálatos, 
és magasztos érzéseink vannak. 
Csak a modern korban, a nagy-
teljesítményű gépek megjelené-
sétől kezdve – melyek elrontják 
a tél csodáját – vált a hó koszos-
sá és kellemetlenné.

Honnan jön ez az áhítatérzés? 
Mi ez az egyedülálló alkotás – 
a hó –, amely csak télen jelenik 
meg?

Először is még egy kérdés. 
Miért tavaszra és nyárra vannak 
összezsúfolva a bibliai ünnepek? 
Nem lett volna ésszerűbb egyen-
letesen elosztani az ünnepeket a 
teljes naptári évre?

Maharal, a nagyszerű 16. szá-
zadi filozófus úgy magyarázza, 
hogy a zsidó naptárat két részre 
lehet osztani. Az év egyik felének 
– Pészáchtól Szukotig (tavasztól 
nyárig) – elsődleges ereje a spi-
rituális „Or”-ból (fény) szárma-
zik, míg az őszi és téli hónapokat 
a Chosech (sötétség) uralja.

A következmények világosak. 
A spirituális fény hónapjai ta-
vasszal és nyáron vannak, és 
csak akkor tudjuk összegyűjteni 
a legnagyobb mennyiségű spi-
rituális energiát. Az ősz és a tél 
a spirituális sötétség időszaka, 
mely nem alkalmas hatalmas 
spirituális fejlődésre. Valójában 
Maharal úgy írja le a telet, hogy 
az „az idő birodalmán kívül” 
van. Ezért nem nyújt a tél fejlő-
dést, sem mezőgazdasági, sem 
spirituális értelemben, így bizo-
nyos értelemben nem tekinthet-
jük a telet úgy, hogy bármilyen 
„valós létezés” része, mivel nincs 
meg benne a spirituális fejlődés 
értéke.

Így most már megérthetjük a 
bibliai naptár egyenetlen elosz-
tását. A Tórában említett ünne-
pek mind a tavaszi-nyári hóna-
pokra esnek, mivel akkor van 
jelen a lehetőség a valódi, mély, 
spirituális fejlődésre az Or 

(fény) erejének köszönhetően. 
Isten úgy kívánta, hogy a nyár 
folyamán valósítsuk meg a fejlő-
dést, és aztán tartsuk meg ezt a 
fejlődést a tél folyamán.

BöLCSESSÉG: ELNYELNI 
ÉS VIS SZA  TüKRöZNI
Miért teremtette Isten úgy a vi-
lágot, hogy az fél évig sötétség-
ben van, azaz nincs fejlődés?

Mert rendkívül nehéz „fent 
lenni”, és folyamatosan ott len-
ni. Nem várhatjuk el egy csapat-
tól, hogy minden egyes meccsen 
úgy játsszon, mintha világbaj-
nokság lenne. Egyszerűen túl 
nehéz folyamatosan ezen a ma-
gas intenzitási szinten maradni. 
Így a spirituális területen sem 
várja el tőlünk Isten, hogy fo-
lyamatosan, gyors léptekkel fej-
lődjünk. Nem lehet mindennap 
Jom Kippur. Ezért Isten az év 
egyik felét az erőteljes spiritu-
ális fejlődésnek szentelte, míg a 
másik felét e spirituális fejlődés 
megőrzésének.

Hogyan tartsunk ki e fejlő-
dés mellett? Isten magunkra 
ha gyott minket, minden segít-
ség nélkül? A válasz visszavezet 
bennünket a legizgalmasabb té-
mánkhoz, a hóhoz, melyről így 
ír a Midrás:

Miből készültek a szárazföl
dek? A Dicsőség Trónja alatti 
hóból. Isten megfogta azt, rá
dobta a vízre, a víz megfagyott, 
és így létrejött a Föld pora. 
Ahogy a versben áll (Jób 37:6), 
„Mert azt mondja a hónak: 
Essél le a földre!”

A Midrás utal arra, hogy a hó 
legmélyebb lényegében szorosan 
kapcsolódik a Dicsőség Trón-

jához, és így magához Istenhez.
A Zóhár, a zsidó misztika fő 

műve figyelemre méltó értel-
mezést mutat meg a számunk-
ra. Azt állítja, hogy Isten való-
jában Tfilint visel. És ugyanúgy, 
ahogy a mi Tfilinünknek tökéle-
tesen fekete színűnek kell len-
nie, ugyanígy Isten Tfilinjének 
tökéletesen fehérnek kell lennie.

Egy lehetséges magyarázat 
né hány alapvető tényen ala-
pul, melyeket a fekete és a fe-
hér színekről tudunk. A fekete 
elnyel min den más színt, míg 
a fehér minden színt vissza-
tükröz. Azért kell teljesen fe-
kete Tfilint használnunk, mert 
magunkba kell szívnunk Isten 
minden bölcsességét és irány-
mutatását. Isten azért „visel” 
fehér Tfilint, mert minden böl-
csességet és iránymutatást 
vis szatükröz. 

Érezzük a Zóhárból a fehér 
szín jelentését és szimboliká-
ját. A hó mint a fehér legtisztább 
megjelenése azt az elképzelést is 
képviseli, hogy Isten, aki a havat 
a mennyekből küldi, „minden 
bölcsesség visszatükrözője”. A 
fehér hó az a tárgy, amely abból 
a tényből származik, hogy Isten 
„fehér Tfilint visel”, ami arra 
emlékeztet minket, hogy Isten 
hozta létre és tartja fent a vilá-
got, és nekünk teljes szívünkkel 
kell őt szolgálnunk.

IDŐJÁRÁSI EMLÉKEZTETŐ
Maharal úgy írja le a havat, mint 
egy megvilágosító erőt, amely 
egyenértékű a spirituális fény-
nyel. Ezért készítette Isten hó-
ból a Földet (ahogy a Midrás 
említi korábban), mivel em-
lékeztetni kell az embereket a 
Földön arra, hogy Isten jelen 
van az ember életében. Azáltal, 
hogy a Földet hóból alkotta meg, 
Isten egy olyan spirituális erőt 
helyezett el a Földön, amely 
mindig jelen van, és lehetővé te-
szi számunkra, hogy magunké-
vá tegyük a spiritualitást. És az-
által, hogy néha hóesést idéz elő, 
Isten emlékeztet minket arra, 
hogy tegyük magunkévá ezt a 
spiritualitást.

Ezért hozza létre Isten télen 
a havat. Télen nincsenek bib-
liai ünnepek, ez a spirituális 
ins   pi rációnk legmélyebb pont-
ja. Ezért Isten havat küld a szá-
munkra; ha elmélkedünk a hó 
mély értelméről, akkor az segít 
abban, hogy ismét érezzük a Vele 
való kapcsolatot. A hó lehullik, 
és beborítja a talajt, mintha azt 
kiabálná: „Emlékezzetek, hogy 
Isten folyamatosan beborítja a 
földet, és mindent megad az éle-
tünkben. Húzódjatok közelebb 
hozzá!”

Így legközelebb, amikor esik a 
hó, ahelyett hogy mérges lennél 
azért, mert el fogsz késni a mun-
kából, emlékezz a világ mélyebb 
igazságaira. Tél van, itt az idő 
Isten dicsőségében sütkérezni, 
ahogyan az a tiszta, fehér hóban 
tükröződik.

Fordítás: Domán Sándor 
Forrás: aish.com

Rabbi Boruch Leff

A misztikus fehér hó

A
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ovember 25-én, péntek dél-
előtt felkerekedett kicsiny 

lativos csapatunk, és egy felejt-
hetetlen Sábáton idejére meg-
szálltuk a sziráki kastélyt. Ki 
így, ki úgy érkezett – van, aki 
busszal, van, aki autóval, a lát-
vány ugyanakkor (ismét) min-
denki számára lenyűgöző le-
hetett: a Teleki grófok egykori 
rezidenciája igazán méltó hely-
nek bizonyult az ünnepléshez.

A nagy eseményre, a Sábeszre 
persze igyekeztünk illó módon  
felkészülni: minket, lányokat a 
gyors hideg ebéd után a wellness 
részlegen várt a jakuzzi és a szau-
na – a szálloda a Forever Resorts 
láncolathoz tartozik, nem oko-
zott csalódást. A férfiak ezalatt 
okosodtak, Domán Sije vezeté-
sével a Nagyjaink bűnei, avagy 
hogyan olvassuk a Tórát? elő-
adását hallgatták meg. Az igaz-
ságos munkamegosztás után  a 
csapat egybegyűlt, meggyújtot-
tuk a szombati gyertyákat, majd 
Minchára siettünk, és közösen 
köszöntöttük a Sábeszt.

Szerintem igazán megkapó él-
mény volt, ahogy a régi kúria fa-
lai közé életet varázsolt az fiatal 
öltönyös férfiak éneke, ahogy az 
ünnep egésze átitatta a légkört, 
és a szeuda (étkezés) idejére már 
beköltözött a csapat tagjainak 
szívébe. 

Az ételek kóserságát Sárosi 
Gábor és Petri László mesgiách 
urak, valamint Rav Keleti és 
kedves felesége korábbi érkezé-
se és felügyelete biztosította. Az 
ételek? Fantasztikusak. A han-
gulat? Lenyűgöző.

Az asztoloknál mindenki csi-
ripelt, mindenki mosolygott, 
mindenki örült – hiszen együtt 
voltunk, hiszen beköszöntött 
a hetedik nap, hiszen végre ki-
léptünk a munka vagy a tanulás 
mókuskerekéből.

A fogásokat a Rav Keleti és 
a Lativ kolel tagjainak rövid 

dróséi válaszották el egymástól 
– volt olyan társunk, aki először 
beszélt nagy közönség előtt, volt, 
aki már sokadjára, hogy azon-
ban mindenki mondandójának 
nagyon örültünk, azt a kedves 
olvasóim biztosra vehetik.

Az étkezés után a Lativ kolel 
kedves és immár régi vendég-
előadója, Bán Dénes Rabok va
gyunk vagy szabadok? című 
interaktív előadásán vehet-
tünk részt, melynek során töb-
bek között tórai idézetekről 
kellett kis csapatokban sa-
ját véleményt formálnunk és 
azt egy tágabb beszélgetés for-
májában megtárgyalnunk. Ezt 
közetően a jeruzsálemi díszven-
dégünk, Cháchámovics rabbi 
tartott előadást, Celem Elokim, 

az Örökkévaló képmása címmel, 
melyet szintén nagy érdeklődés-
sel hallgattunk.  

Végül egy kötetlen ismerkedő 
show következett, ahol még job-
ban megismerhettük egymást. 
Hiszen ez is a sábeszolások lé-
nyege, a közösségi élmény, a kö-
zös hangulat, a zsidóság pozitív 
megélése.

Másnap reggel közösen 
imádkoztunk, és Tórát olvas-
tunk, majd a Sachrit után, 
megebédeltünk, délután pe-
dig a Sábeszi témák körül foly-
tattunk kerekasztal beszélge-
tést. A Melave Malka közben 
Dov Lévi, a visegrádi zsina-
góga rabbija oktatott minket 
Hát nem ettünk még eleget? 
című előadásával a Mááriv és a 
Havdala után. 

Az új hetet tanulással keztük: 

a férfiakat Cháchámovics rabbi, 
minket, nőket pedig  egy elbű-
vö lő teremtés, a fiatal londoni 
üzletasszony, Dana Bairamov 
gazdagított újabb zsidó bölcses-
ségekkel. Hogy azonban nem 
csak tanulásból áll az életünk, 
az egyértelmű: Kendrusz Attila 
zenekarára nem lehetett nem 
ropni – a fiúk és a lányok persze 
külön szobában lejtették a hórát, 
de a körtánc mindannyiunk szá-
mára egyet és ugyanazt jelen-
tette – a Sábáton egyik csúcs-
pontját.

Levezetésképpen meghallgat-
tunk Zeev Perl rabbi A hosz
szútávú események Isteni terve
zése vs. emberi tervezés című 

elő adását, amely közönségsiker 
volt, majd pedig Fináli Gábor 
szerep játéka következett. Itt ar-
ról folytattunk disputát, hogy 
etikus-e felhasználni a nácik ku-
tatási eredményeit. A heves han-
gulatú párbeszédet hajnalig jó 
pár másik beszélgetés követte, 
mindezt nem bántuk – hiszen 

ezért voltunk itt: a Sábeszért, és  
egymásért. 

A vasárnap zárónap volt: le-
zártuk a Sábátont, fényképet 
készítettünk. Útravalóul meg-
hallgattuk még Zeev Perl rabbi 
második, Hogyan viszonyuljunk 
az akaratunk ellenére történő 
eseményekhez? című előadását, 
majd az új ismereteket elrak-
tározva, a Lativ-barátságokat 
elmélyítve, a hét szennyét lel-
künkből kimosva, felfrissülve 
indulhattunk vissza budapesti 
mókuskereink világába.

Sasvári Ildikó

Lativ Sábáton Szirákon

M. L. Mashinsky

A rabbi és a királynő

N

iktóriának, a Brit Birodalom 
királynőjének jó oka volt 

rá, hogy hálás legyen Nathan 
Ad lernek, aki a németországi 
Hannover egyik zsinagógájának 
volt a rabbija. A királynő férje, 

Albert herceg a Szász-Coburg-
Gotha hercegségből származott, 
Viktória ősei pedig Hannoverből 
eredtek. A királyi pár vakáció-
ra érkezett a városba az első 
gyermekük születése előtt, de a 

szülés váratlanul beindult, két 
hónappal korábban, mint szá-
mítottak rá.   

Moses Montefiore, a híres zsi-
dó emberbarát és a brit kormány 
pénzügyi tanácsadója éppen eb-
ben a kritikus pillanatban ér-
kezett Hannoverbe. Az orvosok 
és az udvar tagjai már kifogy-
tak az ötletekből, ugyanis ha a 
gyermek német területen szüle-
tik meg, kérdésessé válik a joga 

a trónra, mivel német állampol-
gárnak számítana, és így nem 
jönne szóba, mint királyjelölt.  

Azon a délelőttön Moses Mon-
tefiore Nathan Adler rabbi zsi-
nagógájába ment imádkozni, 
ahol nagy tisztelettel fogadták, 
de nem a hatalmas vagyona mi-
att, hanem mert mindig meg-
segítette a zsidó testvéreit, bár-

folytatás a 12. oldalon

V
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M egjelenik a Hold egy kis 
szelete. Ros Chodes – az 

Újhold napja érkezett el, mely 
szimbolizálja a világ állandó 
megújulását.

Az Újhold az öröm és ünnep-
lés napja. Külön imák elmondá-
sával ünnepeljük, sokan ünnepi 
étkezést tartanak, alkalomhoz 
illően öltözködnek. A zsidó nő 
számára az Újhold még többet is 
jelent: ez olyan ünnep, amelyet 
csak mi kaptunk, melyben még 
több az öröm, és tartózkodunk 
a szükségtelen munkától. Mivel 
érdemelték ki a zsidó asszonyok 
ezt a különleges alkalmat?

Mikor a zsidó nép a Szináj-
hegynél állt, azt mondták ne-
kik, hogy Mózes negyven napra 
felmegy a hegyre, hogy átvegye 
a Tórát. Várták, hogy visszaér-
kezzen, de nem jól számoltak. 
Mikor elérkezett a megegyezés 
szerinti negyvenedik nap, és a 
vezető nem tért vissza, nagyon 
megijedtek.

Néhányan a férfiak közül el-
határozták, hogy új vezetőt ké-
szítenek, egy bálványt. Aranyat 
gyűjtöttek hozzá és azt akarták, 
hogy a feleségeik is hozzájárul-
janak az aranyaikkal. Az asz-
szonyok azonban megtagadták 
a részvételt. Ösztönösen meg-
értették a férjeik által elköve-
tett tragikus hiba mélységét. 
Kijelentették: „nem fogunk se-

gíteni egy olyan undorító dolog 
elkészítésében, amelyben nincs 
erő”. A férfiak nem hallgattak 
rájuk, odaadták saját aranyai-
kat, és kivették a fülbevalót a fe-
leségeik füléből. Az ékszereket 
tűzbe dobták, és abból kiemel-
kedett egy arany borjú.

A férfiak meg lettek büntetve 
a tettükért, míg az asszonyok ju-
talmat kaptak, mert hűségesek 
maradtak az Örökkévalóhoz, és 
bíztak benne. A jutalom egy ün-
nep: az Újhold ünnepe. Bár vi-
lágos, hogy az asszonyok jutal-
mat érdemeltek, de hogy illik az 
Újhold mindahhoz, ami történt? 
Mi a kapcsolat az asszonyok cse-
lekedete és az ajándékba kapott 
ünnep között?

Ahhoz, hogy megtaláljuk a 
választ, vizsgáljunk meg egy 
érdekes párbeszédet, melyet a 
Talmud hoz. Úgy tanultuk, hogy 
a teremtés negyedik napján az 
Örökkévaló megteremtett két 
nagy világítótestet: a Napot és 
a Holdat. Eredetileg mindket-
tő azonos méretű volt. A Hold 
panaszkodott, hogy lehetséges, 
hogy két király viseljen egy ko-
ronát? A Teremtő úgy válaszolt a 
Holdnak: Menj és legyél kisebb. 
Így lett a Hold kisebb a Napnál.

Mélyebb értelemben ez az el-
beszélés segít megérteni az em-
ber és az Örökkévaló kapcsola-
tát. Bizonyos értelemben van 

bennünk egy nagy ellentmon-
dás. Bár úgy tűnik, hogy mi irá-
nyítjuk a világot, van eszünk, 
értelmünk és vannak képes-
ségeink, sok kal több, mint 
az állatoknak, valójában az 
Örökkévaló igazi lényének gyen-
ge másolata vagyunk. Minden, 
amik vagyunk, és amink van, 
az Örökkévalótól származik. 
Ahogy a Hold sem a saját fé-
nyével világítja meg a világot, 
hanem a Nap fényét tükrözi 
vissza, ugyanúgy nekünk sin-
csenek valódi, saját képessége-
ink. Minden, amit meg tudunk 
valósítani, az az Örökkévalótól 
kapott erő, ész és tehetség ered-
ménye.

A Hold megértette, hogy két 
király nem viselheti ugyan-
azt a koronát. Valakinek enge-
delmeskednie kell a másiknak. 
Ugyanúgy az embernek is meg 
kell értenie, hogy az Örökkévaló 
a világ egyetlen és kizárólagos 
irányítója.

Mindazok, akik az aranyborjú-
nak áldoztak, elbotlottak. Mi kor 
az események nem pontosan az 
elképzeléseik szerint alakultak, 
megpróbáltak egy jobban elér-
hető istent létrehozni, olyat, ami 
megfelel az adott pillanat szük-
ségleteinek. Olyan istent akar tak, 
amilyent teljesen meg tudnak ér-
teni, amilyent irányítani tudnak, 
és amelyik igazából nem volt 

nagyobb, mint ők. Lényegében 
amikor nem volt kényelmes, nem 
akartak az Örökkévalónak enge-
delmeskedni.

Azáltal hogy az asszonyok 
megtagadták az aranyborjú lét-
rehozásában való részvételt, ki-
fejezték, hogy teljesen megértik, 
hogy egy bálvány létrehozása és 
szolgálata az Örökkévaló akara-
tának a megbecstelenítése.

Hajlandók voltak alávetni ma-
gukat az igazi Királynak, „kicsi-
nek lenni” az örökkévaló nagysá-
gának elismerése mellett. Ezért 
kaptak egy olyan ünnepet jutal-
mul, mely emléket állít ennek az 
igazságnak, azáltal hogy a Hold 
megújuló ciklusát ünneplik.

Az asszonyok a Szinaj-he-
gyénél megértették, hogy a sza-
bad akarattal együtt jár a jó 
választásának lehetősége. Fel-
sorakoztak az Örökkévaló mel-
lett, ezáltal vissza is tükrözik Őt. 
Ahogy havi ciklusokban a Hold 
növekszik és fogyatkozik, ál-
landóan bizonyítva, hogy képes 
hol többet, hol kevesebbet adni 
a világnak, nekünk is meg van 
a lehetőségünk erre. Legyünk 
kö vetői Izrael igaz asszonyai-
nak, mindig tükrözzük vissza az 
Örökkévaló akaratát, hozzunk 
fényességet a világra!

Fordítás: G. Sz.
Forrás: innernet.org.il

hol is legyenek a világon. Az ima 
után elmesélte Adler rabbinak a 
királyi pár problémáját. Az idő 
pedig sürgetett…

Adler rabbi azt javasolta, hogy 
azonnal vigyék a királynőt egy 
angol hajóra, és az fusson ki a 
tengerre, három kilométerre a 
német partoktól, nemzetközi vi-
zekre. Az angol hajón született 
gyermeket úgy fogják tekinteni, 
mint aki angol felségterületen 
született.

Sir Moses nyomban továbbí-
totta a tanácsot az udvarnak, 
és Viktória királynőt a közelben 
álló híres brit hadihajóra, az Arc 
Royalra vitték, ahol még aznap 
éjjel fiúnak adott életet. A gyer-

mek később II. Edward király 
néven lett ismert (sokkal ké-
sőbb, mert a királynő a halálá-
ig, nyolcvankét éves koráig ural-
kodott).   

Az eszes hannoveri rabbi meg-
oldotta a kínos helyzetet, és a ki-
rálynő nem felejtette el.

A hosszú uralkodása alatt 
Anglia dicsősége csúcsán tün-
dökölt. „A Brit Birodalom felett 
soha nem megy le a nap.” És va-
lóban, a nap folyamatosan ra-
gyogott Anglia és gyarmatai va-
lamelyik részén – Kanadában, 
Ausztráliában, Új Zélandon, 
Indiában, az afrikai gyarmato-
kon…

Évekkel később Viktória ki-
rálynő tudomására jutott, hogy a 
Duke Place-i zsinagógába rabbit 

keresnek, és várják a jelentkezé-
seket a nagy presztízzsel járó ál-
lásra. Nemzetközi felhívás lévén, 
sok nagy nevű rabbi jelentkezett, 
többek között Samson Raphael 
Hirsch rabbi is.  

A királynő üzenetet küldött a 
zsinagógának, amely így szólt: 
„Mivel Adler rabbi megmentett 
engem, amikor bajban voltam, 
bizonyos, hogy megfelelő őrzője 
és vezetője lesz a gyülekezetük-
nek.” Így is lett.

Amikor a királynő tanácsát 
megfogadták, és Adler rabbit vá-
lasztották meg a Duke Place zsi-
nagóga vezetőjévé, Viktória azt 
javasolta, hogy – mivel ez a pozí-
ció nem elég – legyen ő Anglia - 
vagy még jobb: a Brit Birodalom 
– főrabbija. A Parlamentben 

megvitatták, hogy szüksége 
van-e a birodalomnak főrabbi-
ra. Amikor szavazásra került 
a sor, elsöprő többséggel meg-
választották Adler rabbit a Brit 
Birodalom főrabbijává, amely 
posztot nagy tisztelettel és meg-
becsüléssel töltötte be negyven-
öt éven keresztül.        

Így Viktória királynő vissza-
fizette a hanoveri rabbi jó taná-
csát. Uralkodása alatt jó érzéssel 
viszonyultak a zsidó alattvalói 
hoz, akik élete virágzott, és akik 
több jogot és szabadságot élvez-
tek, mint bármely testvérük az 
európai országokban. 

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

a 11 oldal folytatása

Rebbetzin Holly Pavlov

Az Újhold – az asszonyok ünnepeN
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gluténérzékenység  vagy „eg -
zo   tikusabban” cöliákia igen 

gyakori betegség, átlagban  min-
den 100. ember hordozója vagy 
elszenvedője. A gyerekeknél 
elég egyértelműek a tünetek: hi-
ába eszik, nem hízik, puffadta 
hasa. A gyerekek gyakran vér-
szegények, fáradékonyak. A fel-
nőtteknél sajnos nem ennyire 
egyértelmű a kórkép, sokszor a 
szövődményekkel kapcsolatosan 
derül csak ki, hogy egy személy 
gluténérzékeny. 

A cöliákia egy autoimmun be-
tegség, a szervezet ellenanyagokat 
termel a gabona fehérjéje, vagyis 
a gluténnal szemben. Ez az ellen-
anyag viszont károsítja a vékony-
bél bolyhait, a következmény elég 
kellemetlen: a tápanyag felszívó-
dása romlik, a széklet jellegzete-
sen fénylő, zsíros lesz. Eközben a 
fel nem szívott tápanyag a bélben 
bomlani kezd, ez okozza a másik 
tünetet, a puffadást. 

A gluténérzékenység nem gye-
rekbetegség, életünk során bár-
mikor kialakulhat, akár 60-70 
éves korunkban is, nem is sejt-
ve, hogy a bélpanaszok és fára-
dékonyság hátterében ez a be-
tegség áll. A felnőtteknél azért is 
nehezebb a cöliákia felismerése, 
mert a betegek csupán egyötödé-
ben alakulnak ki a bélrendszeri 
tünetek, sőt fogyás helyett gyak-
ran elhíznak ezek a személyek. 
Hosszú távon viszont súlyosak a 
szövődmények: vérszegénység, 
meddőség, pajzsmirigyproblé-
ma, csontritkulás  vagy akár da-
ganatok kialakulásával is jár-
hatnak. A lisztérzékenységet egy 
egyszerű vérvétellel valószínűsí-
tik, de a biztos diagnózist csak a 
vékonybélből vett szövetminta 
alapján lehet felállítani.

Sajnos ez a betegség nem 
„kinő hető”, akinél megállapít-
ják, annak egy életen át glu-
ténmentes diétát kell tartania. A 
gabonafélék, mint a búza, árpa, 
rozs, tönkölybúza kerülése bo-
nyolulttá teszi a mindennapi éle-
tet, de a diéta betartása mellett a 
betegeknél biztosan elkerülhető 
a szövődmények kialakulása.

A gluténérzékenyek például 
fogyaszthatnak burgonyát, ku-
koricát, rizst, hajdinát, ama-

rántot (disznóparéj magja), 
quinoát, lencsét, kölest, szóját, 
babot, borsót, tököt. 

Ezek az élelmiszerek sok fe-
hérjét és hasznos vitaminokat, 
ásványi anyagokat tartalmaz-
nak, ezért az alábbi recepteket 
mindenkinek szívesen ajánlom.

KóKuszos rizs – 
egyszerű és nagyon 
finom 
(párve)

Hozzávalók:
• 2 dl rizs
• 0,6 dl kókuszreszelék
• 3 dl víz, 1 evőkanál olívaolaj 

vagy pálmaolaj
A vizet felforraljuk, és az előze-
tesen ellenőrzött rizst és kókusz-
reszeléket beleöntjük, hoz  zá -
keverjük az olajat, és megsózzuk. 
Kis lángon (10 perc) keverés nél-
kül addig főzzük, míg a rizs az 
összes vizet felszívja. Ezután 
lefedve még 5-10 percet állni 
hagyjuk, hogy a rizsszemek meg-
puhuljanak. Tálalás előtt átke-
verjük. Indiai ízvilágú ételekhez 
illik a legjobban.

Keleti vörös lencse 
(párve)

Hozzávalók:
• 3 dl vörös lencse
• 2 evőkanál olívaolaj
• 23 db újhagyma
• 6 dl víz vagy zöldségleveslé
• 1 csokor zöld koriander
• 2 evőkanál balzsamecet, 
• só, bors
Olajon megpirítjuk a csíkokra 
vágott újhagymát. Hozzátesszük 
a vörös lencsét és a zöldségle-
vest. Az elegyet 10-15 percig ala-
csony hőmérsékleten pároljuk, 
lehetőleg úgy, hogy a szemek ne 
essenek szét. Tálalás előtt hoz-

záadjuk a koriandert, balzsam-
ecetet, és ízlés szerint sóval és 
borssal fűszerezzük. Nagyon 
egészséges és különleges étel.

sajtos raKott
Kelbimbós Köles 
(tejes)

Hozzávalók: 
• 120 g köles
• 2,5 dl zöldségleves
• 1 fej hagyma
• 34 evőkanál olaj
• 2 evőkanál apróra vágott 

petrezselyem
• frissen őrölt szerecsendió
• 67 evőkanál tejszín vagy 

szójatejszín
• 1 gerezd fokhagyma
• 40 g reszelt sajt
• kevés szezámmag
• metélőhagyma vagy 

újhagyma
A kölest meleg vízzel kicsit átmos-
suk, majd a forró levesbe tesz-
szük. Kis lángon 5 percig főzzük, 
elzárjuk a tüzet és lefedve 10-15 
percig puhulni hagyjuk a lábos-
ban. Közben egy serpenyőben ke-
vés olajat forrósítunk, rajta meg-
dinszteljük a felszeletelt hagymát, 
utána hozzáadjuk a megmosott, 
félbevágott kelbimbókat, két evő-
kanál vizet, majd lefedve 5-8 per-
cig pároljuk. Amikor szép üveges 
színt kaptunk, hozzákeverjük a 
maradék olajat és szerecsendiót 
a hagymás kelbimbóhoz, és egy 
üvegtál aljába egyenletesen el-
osztjuk. A közben elkészült köles-
ben elkeverjük a petrezselymet, 
tejszínt és préselt fokhagymát, 
majd ráterítjük a kelbimbókra. A 
tetejét megszórjuk sajttal és sze-
zámmaggal. Aranyszínűre pirít-
juk sütőben, ujjnyi hosszúra vá-
gott vékony hagymacsíkokkal 
tálaljuk.

zöldséges quinoa-
egytál

Hozzávalók:
• olívaolaj
• 1 db apróra vágott hagyma
• 20 dkg quinoa (bioboltokban 

kapható mag)
• 20 dkg zöldbab (tisztítva, fél

be vágva vagy harmadolva)
• 1 padlizsán, 2 paradicsom 

(kockára vágva)
•  1 csomag mentalevél
• 1 kisebb erős zöldpaprika 

(apróra vágva)
• só, őrölt római kömény
A hagymát kevés olívaolajban 
átlátszóra pirítjuk, majd hozzá-
adjuk a quinoát, összekeverjük 
a hagymával, majd hozzáadunk 
1, 5 csésze (1 csésze = 2,5 dl) vi-
zet és kevés sót. Fedővel letakar-
juk, és kb. 28 percig főzzük to-
vább, amíg a quinoa puha nem 
lesz, és beszívja az összes vizet. 
Ezután 2-3 percig sós vízben for-
raljuk a zöldbabot, majd leszűr-
jük, és csapvízben lemossuk (aki 
jobban kedveli, puhára is főzheti 
a zöldbabot, ez ízlés kérdése). A 
padlizsánt felszeleteljük, besóz-
zuk, majd mikor „izzadni” kezd, 
lemossuk, kisebb kockákra vág-
juk, és az előmelegített olívaolaj-
ban minden oldalát megpirítjuk. 
A quinoát mély edényben finom 
mozdulatokkal összekeverjük a 
zöldbabbal, a padlizsánnal, a pa-
radicsommal, a mentalevéllel és 
az erős paprikával. Sóval és ke-
vés őrölt római köménnyel fű-
szerezzük. Hozzáadunk egy ke-
vés olívaolajat, és kedvünk szerint 
melegen vagy hidegen tálaljuk. 

Az írás a JMPoint a 
Zsidó Közösségért Közhasznú 

Alapítvány támogatásával 
jelent meg.

Még több recept: 
www.zsidokonyha.hu

Kürti Adrienn: A zsidó konyha rejtelmei 

Izgalmas köretek nem csak gluténérzékenyeknek
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ózes apósa házában élt, és 
pásztorként dolgozott. A 

pásztorok dolga az, hogy vigyáz-
zanak a juhokra. Egyik legelőről 
a másikra kísérik a nyájat, meg-
óvják őket a vadállatokról, meg-
itatják, és éjszakára biztonságos 
helyre terelik őket. Egyik nap 
Mózes észrevette, hogy egy ki-
csi bárányka elszaladt a mamá-
jától, és egyre messzebb ment a 
nyájtól. Gyere vissza bárányka, 
kiabálta. De a bárányka egyre 

gyorsabban szaladt. „Vajon mi-
ért szalad ez a kis jószág? Nem 
hagyhatom, hogy egyedül men-
jen, még eltéved, és nem talál 
vissza a családjához. Baj érheti, 
vagy megtámadja egy vadállat” 
– gondolta Mózes. Utánament 
hát. A barika egyre gyorsabban 
szaladt, dombra fel és domb-
ról le, Mózes pedig szapora lép-
tekkel követte. Végül egy friss 
vízű forrásnál megállt a kis ál-
lat és inni kezdett. Sokáig ivott. 

Mózes megállt mellette, és meg-
várta, amíg befejezi az ivást. „Ó, 
Te szegény! Ha tudtam volna, 
hogy szomjúságodban szaladtál 
idáig, ölben hoztalak volna ide” 
– mondta gyengéd hangon az ál-
latkának. „Most pedig már biz-
tos nagyon fáradt vagy, vissza-
viszlek hát a mamádhoz.” ölbe 
vette a kis bárányt, és egészen a 
mamájáig vitte a kis csavargót. 
Fenn az égben az örökkévaló 
látta ezt és így szólt. „Mózes, Te, 

aki így óvod ezt a kis bárányt, Te 
fogod védeni az én népemet is!” 
És így is lett.

Tanulság: Izrael nagyjait nem 
csak a tudásuk tették naggyá. A 
jó szív, a mások iránti empátia, 
emberszeretet és istenfélelem 
nélkül a tudás üres, és nem ér-
demel dicséretet. Isten Mózest 
azért választotta ki, mert jószí-
vű volt, istenfélő, szerény és na-
gyon szerette népét, Izraelt.

Panyiné dr. Ábrahám Zita

Trendeli Alapítvány 
– a zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu

Az elcsatangolt kisbárány

assan köztudottá válik a pe-
dagógusok és a szülők számá-

ra is az ún. korai fejlesztés jelen-
tősége. A gyermek hároméves 
koráig végzett tudatos fejlesz-
tése sok veleszületett sérülést 
képes kompenzálni, egészsé-
ges gyermekekben pedig gene-
tikai adottságaikat felülmúló te-
hetséggé tud formálni. A korai 
fejlesztés egyik lényegi eleme, 
hogy minél korábbi időszakban 
történik, annál gyorsabban ér-
hető el a kívánt eredmény. 

Ám azt már kevesen tudják, 
hogy ez nem csak a képességek-
re igaz, hanem az identitásra is. 
A korai nevelés „mély” hatását 
Mózes élettörténetében is láthat-
juk. A fáraó lánya menti ki a cse-
csemő Mózest a folyóból, majd a 
gyermek Miriam közreműködé-
sével visszakerül édesanyjához, 
Jochevedhez, hogy szoptassa őt. 
Így kétéves koráig Mózes a csa-
lád és főleg édesanyja jótékony 
nevelő hatása alatt állt. Ezt köve-
tően azonban a fáraó palotájában 
él mint egyiptomi herceg, egyál-
talán nem zsidó spirituális veze-
tőnek való környezetben.

Mit tudott átadni Jocheved 
röpke két év alatt Mózesnek, 
hogy Izrael nagy vezetőjévé vál-
hatott?

Mózes megértette, hogy ő zsi-
dó és ez felelősséggel jár. Meg-
tanult azonosulni népével, 
meg tanulta népének szeretetét 
(ahavat israel). Ebben az érzé-
keny időszakban ébresztette fel 
benne édesanyja azokat a tulaj-
donságokat, amelyek nélkül so-
hasem vált volna népének legna-
gyobb vezetőjévé. 

Persze mondhatjuk, hogy 
Mózes kiválasztott volt, és Jo-
cheved különleges áldást ka-
pott, hiszen mint bábaasszony a 
fáraó utasítása ellenére minden 
igyekezetével mentette a zsidó 
újszülötteket.

De nézzünk egy másik érde-
kes példát. Az atyák tanításá-
ban olvashatjuk, hogy Rabbi 
Jochánán ben Zákáj öt tanít-
ványát dicséri (2.fejezet 9.). 
Mindegyiket saját jó tulajdon-
sága alapján méltatja, ám Rabbi 
Jehosuá ben Chánánjáról azt 
írja, hogy boldog a szülőanyja. 
Miért ezzel méltatja? Édes anyja 

megtudva, hogy gyermeket vár, 
terhessége minden napján kérte 
a talmudtudósokat, hogy imád-
kozzanak, hogy gyermeke nagy 
tóratudóssá váljon. A fiú meg-
születése után pedig a babako-
csit reggelente eltolta a tanház 
bejáratához, hogy a gyermek 
a Tóra szavait hallja, sőt egyes 
kommentárok szerint szinte 
soha nem hozta ki onnan. Ez a 
különleges nevelés és spirituális 
tisztaság tette lehetővé, hogy R. 
Jehosuá ben Chánánjá kortársai 
fölé emelkedjen. Híres volt ked-
vességéről, mindent átölelő tóra-
tudásáról, kabbalaismereteiről. 
Hadriánusz császár gyakran hí-
vatta őt tanácsokért, illetve a Tóra 
szavait nemcsak Izraelben, de út-
jai során Rómában, Athénban és 
Alexandriában is terjesztette, 
védve ezzel hitét a kor egyéb val-
lásainak támadásaitól. A hagyo-
mány szerint angyalok gyűltek 
köré, hogy minden egyes szavát 
hallhassák. (Chagiga 14b). Nem 
túlzás-e ilyen nagyságot az any-
jának tulajdonítani? Nem. A lé-
lek nagyon törékeny, és minden 
(jó, illetve rossz egyaránt), ami 

ilyen kis korban éri a gyermeket, 
erős hatással van rá.

Amikor Ézsau hittita lányt 
vesz feleségül, bálványimá-
dó életmódjuk sok keserűséget 
okoz Izsáknak és Rebbekának 
(1Mózes 26:35). A Tóra er-
ről tudósító szakaszában Izsák 
neve szerepel először, és nem 
Rebekáé. A midrás azzal ma-
gyarázza, hogy Rebeka három-
évesen került el apja házából, 
ahol találkozott bálványimá-
dással. Bár ő maga sohasem 
vett részt ilyen rituálékon, még-
is Rebeka lelkét befolyásolták 
a kisgyermekkorában látottak, 
ezért ő kevésbé volt érzékeny a 
bálványimádásra, őt kevésbé 
zavarta, mint Izsákot. (Beresith 
Rabba 65:4) 

Sohase becsüljük alá a kis-
gyermekkorban adott nevelés 
erejét, ez a zsidó identitás kiala-
kításának tiszta időszaka!

Részletében felhasznált forrás: 
R. Dan Roth: Relevance, Pirkei 

avos for the 21st century

Panyiné dr. Ábrahám Zita
A korai nevelés jelentősége
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Cseréld be jó állapotú kinőtt gyerekruháidat nagyobbra!
Feleslegessé vált játékaidat és gyermekgondozási cikkeidet
is várjuk.

Köszönjük, ha pénzadományoddal segíted a gmach fenntartását és 
fejlődését.  

Cím: 
Amerikai Alapítványi Iskola, 
Budapest VII. Wesselényi u. 44.

Időpont egyeztetés: Goldi • 20/448-01-64, Chana • 70/866-98-79   

Gyermekruha-gmach (adománybolt)
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Játssz velünk! – zsidó kvíz

1. Péntek esti ének a „derék asszonyról”. 2. Chászid viselet. 3.  Milyen fajta állaton indult el Mózes Midjánból, hogy kihozza a zsidókat 
Egyiptomból? 4. Hány évet töltöttek a zsidók összesen Egyiptomban? 5. Egyiptom héberül. 6. A Smot hetiszakasztól kezdődő, általában 6 
hetes időszak neve. 7. Hányszor öntjük le a kezünket a reggeli felkelésnél? 8. Hány csapás szerepel a Váérá hetiszakaszban? 9. Hol teleped-
tek le a zsidók Egyiptomban? 10. Mit szoktunk mondani a lefekvés előtt? 11. Tévét hónap hanyadik napja közösségi böjt? 12. Sámuel pró-
féta anyja. 13. Mózes nővére. 14. Egy átlagos ember a jövedelmének maximum hány szá zalékát fordíthatja jótékony célra? 15. Hó héberül.
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