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1. “Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle munkádat, de a hetedik nap az Örökkévaló, Istened 
szombatja. Ne végezz semmiféle munkát, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, vagy szolgálólányod, se 
jószágod, se jövevényed, aki kapuidon belül tartozik. Mert hat nap alatt alkotta meg az Örökkévaló az 
eget és a földet, a tengert, és minden ami bennük van, és a hetedik napon megpihent.” (2Mózes 20:8-11) 

Ez a szombat déli kidus fő szövegének egy kis részlete. Ebből megtudjuk, hogy hat napot dolgozzon az 
ember, és a hetedik napon pihenjen meg, ahogy azt az Örökkévaló tette. A munkával mi is alkotunk, 
meláchákat csinálunk. Akkor lesz eredményes a munkánk, ha mi is alkotásként tekintünk rá. A pihenésnek 
is akkor van értelme, ha hat napig ténylegesen dolgozunk, mert utána tudjuk értékelni teljes mértékben a 
pihenési időt. 

2. “Átkozott legyen a föld miattad, fáradsággal táplálkozzál belőle életed minden napjában. Tövist és 
bogáncsot növesszen majd neked, és enni fogod a mező füvét. Arcod verejtékével fogod enni kenyeredet, 
amíg vissza nem térsz a földbe, melyből vétettél...” (1Mózes 3:17-19) 

A bűnbeesés óta a férfi verejtékével keresi meg a kenyérre valót, és a nő fájdalommal szüli meg a 
gyermeket. A következő idézet értelmezi az előző mondatokat. 

3. Rabbi Jehosua ben Levi mondta: amikor az Örökkévaló, legyen a neve áldott, mondta Ádámnak: 
“tövist és bogáncsot terem majd neked (a föld)”, Ádám szeme megtelt könnyel és kérdezte: Világ Ura, 
ugyanabból a vályúból fogok enni, mint a szamaram? Erre azt válaszolta: arcod verejtékével fogod enni 
kenyeredet. Ádám megvigasztalódott. (Peszáchim 118a) 

Ádám azért könnyebbült meg, mert kenyeret készíthet, ami alkotás. A Biblia főleg földműves, illetve 
állattenyésztő munkákról beszél. Például a Smá-ban olvashatjuk nap, mint nap, hogy a jó terméshez és a 
szép állatokhoz kell az Örökkévaló áldása (5Mózes 11:13-22). Az állattenyésztéshez kell az empátia, hogy 
az állataink jól érezzék magukat, és akkor például a tehén sok tejet ad. A növényeknek szüksége van a sok 
napsütésre és esőre, amit mi nem tudunk befolyásolni.  

4. “És elérkezett Jákob békességben Sekem városába, amely Kánaán országában van, amidőn jött 
Pádán-Arámból, és táborozott a város előtt. És megvette a telket, ahol felütötte sátrát, Hámornak Sekem 
atyjának fiaitól száz keszitáért.” (1Mózes 33:18-19) 

A Tanachban csak 3 hely van, ahol szerepel a földvásárlás. Ábrahám – Máchpélá-barlangot Sára 
eltemetése miatt vette meg, Dávid király a Szent hegyet a Szentély miatt vásárolta meg, de hogy Jákob 
miért, azt nem lehet tudni pontosan. A Talmud három lehetséges okot hoz fel: pénzverde vagy pénzváltó, 
esetleg piac, de lehet, hogy fürdő. Az első kettő utal a kereskedelemre. Mivel a mezőgazdaság és az 
állattenyésztés úgymond kiszámíthatatlan, ezért erről sok áldás szól, illetve átok. A kereskedelemnél 
viszont rengeteg szabály van: ne csalj, add meg a bérét, stb. Az égi bíróságon, amikor elszámoltatnak, 
megkérdezik többek között azt is, hogy istenfélő voltál-e az üzleteid során.  

A kereskedelem lényege a kooperáció, a bizalom. Együttműködés nélkül elképzelhetetlen, hogy az üzlet 
sikeres legyen. Minél izoláltabb (önellátó) egy ország, annál hamarabb háborúzik a környező népekkel. (A 
második világháború után, mikor az Európai Uniót akarták létrehozni, akkor Németország és 
Franciaország a gazdaságát úgy alakította ki, hogy egymás nélkül ne tudjanak fegyveripart létrehozni.) 

5. “És biztonságban lakott Jehuda meg Izrael, ki-ki szőlője alatt és fügefája alatt Dántól Beer Seváig 
Salamonnak minden napjaiban.” (1Királyok 5:5) 

Salamon idején volt először béke Izrael területén. Így tudtak olyan kényes gyümölcsöket termelni, mint a 



szőlő és a füge. A szombati kidust is azért borra mondjuk, mert nagyon kényes növény. Ebben az időben 
alkották meg az éruv szabályát a rabbik (Sabbat 14b). Előtte háborúztak, és a házak, mint különálló 
egységek, nem érezték szükségét, hogy szombaton együtt legyenek. A béke idején fogalmazódott meg 
bennük, hogy szombaton egymáshoz átmennének, és akár vinnének is dolgokat. Az éruv erre adott 
segítséget.  

A Tóra etikai kódex? Elsődlegesen nem. A Tóra irányt mutat, hogyan tudunk közelebb kerülni az 
Örökkévalóhoz, hogyan válhatunk szentebbekké. Ha etikus az ember, akkor tud közeledni a Teremtőhöz. 
A munka adja a legnagyobb felületet az emberi kapcsolatok létesítésével, hogy jobbak, etikusabbak 
legyünk. A munka által megtapasztalhatod milyen alá- és fölérendeltnek lenni valakihez képest. A család 
erre nem ad lehetőséget. A munkahelyeden, vagy iskolában általában alul elkezdi, és ahogy lépked egyre 
feljebb, a viselkedése is átalakul. Van egy mondás: Derech Erec, Derech Torá, első út a földön, következő 
út a Tóra. A földön kell jónak lenni, ember-ember közti kapcsolatok révén. A munka megtanulása és 
végzése által rengeteg cheszedet (jó cselekedetet) lehet gyűjteni, sőt, a munka maga is egy cheszed.  

A mai világban a rabszolgatartást nem tartjuk etikusnak, ezért már nincs is. A Tórában számtalan szabály 
foglalkozik a rabszolgatartással. Ezekből megismerhetjük, hogyan legyen a rabszolgatartó etikus. Ezt a 
mai életben, mint munkáltató alkalmazhatjuk a munkavállalóinkra. Az egyik fő parancsolat, hogy ne 
uraskodj. Ha valaki zálogba elvette a takarót, akkor estére vissza kell adnia, hogy ne fázzon meg. A 
rabszolgának és családjának is pihennie kellett szombaton.  

Már mindenkiben megfogalmazódott a kérdés, hogy ha a Teremtő be akarta népesíteni a földet, amit 
teremtett, akkor miért csak egy párt teremtett? Hiszen ha egyből 100 párt alkotott volna meg, sokkal 
hamarabb elérte volna a célját. A magyarázat az, hogy így az emberek tudják, hogy ugyanaz mindenkinek 
az őse, így nem kérkedhet azzal, hogy ő másnak a leszármazottja, ezért feljebb áll. 

A munkához kapcsolható néhány micva: 

� Ne szégyenítsd meg nyilvánosan  

� Szeresd felebarátodat: a főnököt, és a beosztottat is egyformán kell szeretned.  
� Ne vess gáncsot vak elé 

� Fizesd meg bérét még aznap: időben fizesd meg, és ne tartsd vissza a bérét 

� Egy tanú vallomása alapján nem hisszük el a vádat: ha valaki rosszat akar valakinek, és ezért 
feljelent a főnöknél, akkor ezzel a szabállyal elkerülhetjük a rosszindulatot 

� Hamis tanúzás, hazugság 

� Pletykálkodás tilalma: a munkahelyeken elkerülhetetlen a pletyka. Ez elvonja az időt a munkától, 
ráadásul rossz légkört is teremthet.  
� Lopás tilalma  

� Adásvétel alatt a becsapás tilalma 

� Szombattartás 

� Elveszett tárgyak visszaadása 

� Ígéret megtartása 

� Istenfélelem 

Ezek a szabályok elengedhetetlenek az etikus munkavégzés során. 

6. “Pontosan úgy, ahogy a munkáltatót óva intik, nehogy ellopja a munkás bérét, vagy késlekedjen 
annak megfizetésével, ugyanúgy a dolgozónak is vigyáznia kell, hogy nehogy ellopja a munkát a 
munkáltatótól, azzal, hogy itt is, ott is pihenget.”  (Maimonidesz: Szechirut 13:7) 

A mai világban igen gyakori, hogy a munkahelyeken a dolgozó elmegy kávézni, cigarettázni, ha 



számítógép mellett dolgozik, akkor gyakran rá-rá pillant az üzeneteire. Ez az idő statisztikai adatok szerint 
a 8 órából 2-2,5 órát is elvesz. Ilyen esetekben meglepődik a dolgozó, ha a túlóra díját nem úgy fizetik ki 
neki. A kölcsönadásnál is, mikor zsidó zsidónak ad, nem szabad emlékeztetnie az adónak, akinek adott, 
hogy most már letelt az idő, és adja vissza a pénzét, mivel az adó nem tudhatja, milyen helyzetben van a 
másik, és hogy a fizetése napján mennyi számlát kell kifizetnie, illetve milyen váratlan kiadás jött neki 
közbe, ami miatt nem tudja megadni a tartozását. Mindenkinek a saját dolgával kell foglalkoznia, mivel a 
saját hibáinkat sokkal egyszerűbb megváltoztatni, mint a másikét. 

7. “Ne uralkodjál rajta szigorúsággal, hanem féld Istenedet” (3Mózes 25:43) 

Ahogy az előbbiekben elemeztük, mindenki ugyanattól az emberpártól van. A pozíciótól nem lesz jobb 
valaki.  

8. “Ha valaki sokat örököl, és hamar el szeretné herdálni, akkor fogadjon fel munkásokat, és ne 
ellenőrizze a munkájukat. Ugyanakkor, ha valaki mindennap személyesen ellenőrzi ügyeit, beleértve a 
dolgozói viselkedését, garantált a haszon.” (Chullin 105a) 

A hetedik idézet nem arra akar utalni, hogy ne ellenőrizze az ember az alkalmazottait. Ahogy látjuk, a 
talmudi rész kifejezetten ajánlja az ellenőrzést. De azt nem szabad túlzásba vinni.  

A Talmud Taanit 23a részében van egy történet. Aba Chilkijáról szól (egy másik híres rabbi unokájáról). 

Esőért kezdtek imádkozni, elküldtek két küldöncöt Aba Chilkijához. Nem volt otthon. A mezőn dolgozott. 
Mikor odaértek a küldöncök, köszöntek neki, ő csak bólintott nekik, és nem fordult feléjük. Este befejezte a 
munkáját, és fát szedett. A fát és a kapát felrakta az egyik vállára, a másikra pedig a kabátját. Egész úton 
nem volt rajta cipő, mikor vízhez ért, és át kellett mennie, akkor felvette. Amikor tüskés helyre értek, akkor 
a ruháját felemelte. A város határában várta a felesége, szépen felöltözve, és ékszerekkel teli. A házhoz 
érkezve elsőnek a felesége, majd Aba Chilkija, és végül a küldöncök léptek be. Leült a családjával enni, és 
a rabbik meg ott álltak és nézték. Fogta a kenyeret, és levágott a gyerekeknek belőle. Az idősebbik fiú 
kapott egy szeletet, a kisebbik kettőt. Mondta a feleségének, hogy tudom, hogy az eső miatt jöttek a férfiak, 
menjünk fel a tetőre imádkozni. Felmentek, és a szoba két különböző sarkába álltak. A felhők a felesége 
felől kezdtek el jönni. Ezután lemenetek.  

- Miért jöttetek? - kérdezte a rabbikat. - Hála az Örökkévalónak, nincs szükségetek ránk, mert már jönnek 
a felhők.  

- Tudjuk, hogy miattad jönnek a felhők – válaszolták. - Miért nem köszöntél felénk fordulva? - kérdezték. 

- Napszámos vagyok, és ha felétek fordulok, akkor elkezdünk beszélgetni - felelte. 

- Egyik válladra a kapát és a fákat raktad, a másikra a kabátodat. De miért nem a kabátra raktad a fát a 
kapával? Így megsérül a vállad. 

- A ruhát kölcsönbe kaptam, munkára, nem azért, hogy a fát vigyem rajta. 

- A cipődet miért csak a víznél vetted fel? 

- Az utat látom, és tudok vigyázni a lábamra, de a vízben nem látom már az utat, és nem tudok vigyázni a 
lábamra. 

- A tüskéknél miért húztad fel a ruhádat? Felsértik a tüskék a bőrödet. 

- A sérülések meggyógyulnak, de ha a ruha elszakad, nem tudom megjavítani, vagy már nem lesz olyan 
szép. 

- Feleséged miért jött ki eléd? 

- Nehogy a városban más nőkre nézzek. 

- Miért a feleséged ment be elsőnek, utána te? Miért nem engedtél minket előre? 



- Nem ismerlek titeket eléggé, és nem akartalak titeket egy szobában hagyni, még egy kis időre sem. 

- Miért nem kínáltál meg minket kenyérrel? 

- Mert tudtam, hogy nincs elég kenyér. És nem akartam eljátszani a vendéglátót, mikor úgysem lett volna 
elég. 

- Miért az idősebbik fiú kapott csak egy szelet kenyeret, és a kisebbik kettőt? 

- Mert az idősebbik itthon van egész nap, és tudom, ha éhes, vesz magának enni, de a kisebbik egész nap 
tanul a zsinagógában, és ilyenkor biztos akarok lenni, hogy jól fog lakni. 

- Miért a feleséged oldaláról jöttek a felhők? 

- Mert ő kenyeret ad a szegényeknek, amit azonnal megehetnek, én meg csak pénzt tudok nekik adni, 
amivel még utána kenyeret kell venniük. 

Ebből a történetből látjuk, hogy Aba Chilkija cádik volt, és minden tettére kiterjed a tudatossága. Nem 
lopja el az időt a munkától, még a köszönéssel sem. A kölcsönkapott ruhát arra használja, amire kapta, és 
az értékeire vigyáz. Ez segíthet nekünk, hogy a munka világában mi is így gondolkodjunk, és 
cselekedeteinket alaposan meggondoljuk.  

 


