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Mikor jön el 
a Messiás?

Rabbi Nosson Scherman

incs még egy olyan titok, amely oly 
mértékben lenne elfedve, mint az utol

só napok eljövetelének időpontja, amikor a 
Messiás végre el fogja vezetni Izrael népét és 
a felébredt világot a végső megváltás és töké
letesség felé.

[Ősatyánk,] Jákob tudta ezt az időpontot. 
Amikor a halálos ágyán feküdt és gyermekei 
az [egyiptomi] száműzetés küszöbén álltak 
– amely a mélységek legalsó fokára sodorja 
majd őket –, szerette volna felfedni előttük 
ezt a titkot. Isten azonban megtagadta tőle 
ezt a lehetőséget. [Hasonlóképpen] Dániel 
könyvének utolsó fejezetei a végidőkről szó
ló látomásokat tartalmaznak, de Dánielt fel
szólította egy angyal, hogy zárja el azokat az 
emberi megértés elől.

Mit takar pontosan a „végidő” kifejezés? És 
ha ez egy meghatározott időpont, hogyan le
het összeegyeztetni a zsidó hit egyik alapvető 
tételével, miszerint mindennap várnunk kell 
a Messiás eljövetelét?

A bölcsek sokat írtak a Messiás eljöve
telének feltételeiről és körülményeiről: a 
Messiás akkor jön el, ha a földön mindenki 
igaz emberré válik. Akkor érkezik, ha min
denki bűnös lesz. Az eljövetele pompás lesz 
és lenyűgöző. Alázatos és szerény körülmé
nyek között jön el. Az eljövetelét megelőző 
megpróbáltatások olyan félelmetesek lesz
nek, hogy az embernek reménykednie kell, 
nehogy szemtanúja legyen ezeknek az ese
ményeknek. Mindenkinek vágyakoznia kell 
arra, hogy köszöntse a Messiást, ezért sok 
cádik tartott különleges ruhát, vagy kompo
nált örvendező dallamot, amellyel köszönte
ni akarta őt. Ellentmondók és zavarba ejtők 
azok a források, amelyek a történelem várva 
várt végéről szólnak. 

A Messiás eljövetelének ideje
A bölcsek nyomatékosan elleneztek minden 
olyan próbálkozást, amelyek a Biblia verse
iből próbálták kikövetkeztetni a Messiás el
jövetelének az időpontját. Maimonidész sze
rint attól tartottak, hogy ha az előre jelzett 
idő eljön, és a remélt megváltás elmarad, ak
kor az egyszerű emberek és a kevés hittel 
ren delkezők úgy gondolták volna, hogy a 
Messiás sosem jön el.

A Talmud idéz egy ellentmondó írásverset: 
A Bibliában az áll, hogy a megváltás a „kije
lölt időben” fog megtörténni. Majd ugyanaz a 
mondat így folytatódik: „siettetni fogom azt” 
( Jesájá 60:22). Ennek magyarázata bölcse
ink szerint az, hogy ha megérdemeljük, akkor 

Isten siettetni fogja a Messiás eljövetelét, de 
ha nem, akkor az előre kijelölt időben fog el
jönni. (Szánhedrin 98a.)

Ez az írásvers megvilágíthatja a Messiással 
kapcsolatos ellentmondó kijelentések hátte
rét. Van egy meghatározott időpont, de van
nak módok, amelyekkel siettetni lehet az ő 
el jövetelét.

Chászid mesterek nevében sokszor szokták 
idézni, hogy mi itt a földön képesek vagyunk 
újjáépíteni a Szentélyt a micvák teljesítése ál
tal. Minden jó cselekedet megalkot egy esz
közt az Égi Szentélyben. Azonban minden 
bűn elpusztítja az egész épületet. Hogyha a jó 
cselekedetek megszakítás nélkül folytatódná
nak, az Égi Szentély elkészülne, és leszállna a 
földre. A száműzetés véget érne, és mindazok 
a dicső próféciák, amelyek a beteljesülésről és 
az utolsó időkről szólnak, megvalósulnának.

Ilyen hatalmas erejük van a jó cselekede
teknek. Ahogy a bölcsek mondták: „Ha egész 
Izrael megőrizne két egymást követő szom
batot tökéletesen, az elhozná a Messiást”. 
(Sábát 118b.)

De ha Izrael spirituális teljesítményei nem 
eredményezik a Messiás gyors eljövetelét, van 
egy másik út: az előre kijelölt időpont. Ezt 
azonban félelmetes és irtózatos események 
kísérik, a bölcsek által megjövendölt szörnyű 
természeti csapások és erkölcsi züllés, mely 
szenvedéssel és szomorúsággal tölti el ezt az 
időszakot.

Kedvező pillanatok
A Vilnai Gáon írja, hogy Isten minden gene
rációt egyedi módon kezel. Minden korszak
ban másként fordul az emberiség felé. Nem
csak az elvárása más egyegy generációval 
szemben, de a természetet is aszerint szabá
lyozza, hogy mit kíván az adott nemzedéktől.

Minden generáció a számára kijelölt tulaj
donság mentén tudja gyakorolni szabad aka
ratát és befolyásolni a világ menetét. Az eb
ben való sikeressége és kudarca szerint ítéli 
meg az Örökkévaló. Az egyik nemzedéktől 
azt várja Isten, hogy az önfeláldozásban je
leskedjen, a másiktól, hogy a tóratanulásban 
növekedjen, egy harmadiktól, hogy jó cse
lekedeteket gyakoroljon. Bármi is az aktuá
lis elvárás, mindegyiket a Tóra keretein be
lül kell megvalósítani. A korszak vezetői, az 
eszközök, a kihívások formája és természete 
aszerint változik, hogy mit kell annak a gene
rációnak megtennie.

A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa
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SZ Korách

A zsidó naptár tele van olyan dátumokkal, 
amelyek kedvező időpontok különböző spi
rituális élmények átélésére és tulajdonságok 
fejlesztésére. Peszách a szabadság átélésének 
egyedülálló ideje, sávuot a Tórában való el
mélyedés és az abból nyerhető inspiráció ide
je, jom kipur a megbocsátás különleges idő
szaka, tisá beáv pedig minden évben egy 
lehetséges tragédia időpontja.

Ugyanez igaz az „örök naptárra”. Vannak 
időpontok, amelyek különösen kedvezők 
a Messiás eljövetelére, és van egy alternatív 
időpont, amikor mindenképpen el fog jönni, 

bben a hetiszakaszban találjuk Korách és 
társainak lázadását Mózes és Áron el

len. A két fél szembenállásának gyönyörű 
szimbóluma a mandulavessző: „mondd meg 
Izrael fiainak, hogy vegyenek tőlük egyegy 
vesszőt, törzsenként, minden fejedelmeiktől 
[...]”. (4Mózes 17:17.) Korách pártja komoly 
támadásokkal, agresszív kijelentésekkel il
lette, elsősorban Áront és azt, hogy miért ő 
kapta meg a papságot, „holott az egész nép 
szent”. (4Mózes 16:3.) A történet olvasása 
közben kellemetlenül érezhetjük magunkat, 
hogy hogyan lehetséges az, hogy pont Áron, 
ez a békés és népszerű vezető lett a célpontja 
ennek a nemtelen támadásnak. Az az Áron, 
akiről így tanuljuk: „Légy Áron tanítványai 
közül való: békét szerető, békéért cselekvő, 
a teremtményeket szerető, aki közel hozza 
őket a Tórához!” (Pirké Ávot 1:12.)

Megfigyelhetjük, hogy az események sod
rása emlékeztet a klasszikus drámai cselek
mények lefolyására, legyen az akár görög 
dráma vagy hollywoodi film. A jót, az ár
tatlant megtámadja a gonosz, de végül for
dulatos események után győz az igazság, és 
a jó nyer, míg a rossz elbukik. Van azonban 
egy fontos különbség, amelyet a Tórából 
meg tudunk tanulni, de a szekuláris kultú
rának nem része. Áron a „jó”, békeszerető. 
Békeszeretőnek nem akkor kell lenni, ami
kor kedvesek hozzánk. Aki a békét igazán 
szereti, tesz érte a baj idején is. A hollywoo
di történetekben a „jó” többnyire valamilyen 
„jogos bosszú” eszközével védi meg magát 
a rátámadó gonosz ellen. A Tórában ez
zel szemben, nem túl konfrontatív módon, 
a védekezés a mandulavesszők törzsenkén
ti elültetésével kezdődik. Ez nem valamiféle 
hókuszpókusz. Sokkal mélyebb tanulságot 
tartalmaz annál a látszólagos információnál, 

a 3. oldal folytatása

hogy Mózesnek hatalmában állt csodát ten
ni, mert a mindenre képes Örökkévaló volt 
mellette. Ez semmi újat nem tartalmazna 
korábbi ismereteinkhez képest.

A tanulság abban van, hogy ha mi tényleg 
jók vagyunk és a ránk támadó tényleg nem 
jó, akkor nem érdemes agresszióra agresz
szióval válaszolnunk. Sok esetben az agresz
szor provokátor, és éppen ez a célja. Azzal, 
hogy kiállunk, és nyíltan ellene támadunk, 
éppenséggel engedelmeskedünk neki. A 
probléma az, hogy leginkább kétféle meg
oldásban tudunk gondolkodni: passzív (azaz 
visszavonuló) és agresszív (azaz támadó). A 
Tóra harmadik lehetőséget, harmadik utat 
kínál fel nekünk, melyet a mindennapokban 
is alkalmazhatunk.

Ennek titka abban áll, hogy a vallásos 
ember „képletében” az Örökkévaló is szere
pel, mint aki a szálakat hátulról mozgatja. 
Ez a plusz információ felbecsülhetetlen kö
vetkezményekkel jár, elsősorban azzal kap
csolatban, hogy hogyan szemléli a vele tör
ténő eseményeket, másodsorban azzal, hogy 
hogyan reagál rájuk. A legtöbb ma élő em
ber, ha Mózes és Áron helyében lett volna 
Korách csapatával szemben, először is hara
got és elkeseredettséget érzett volna. Ezek a 
mi jelzőberendezéseink, amelyek azt jelzik, 
hogy valami nem stimmel a világnézetünk
kel kapcsolatban. A helyes világnézet az, 
hogy minden szálat az Örökkévaló irányít 
hátulról. Minden emberhez rendel kihíváso
kat, amelyek az ő lelki fejlődéséhez az adott 
pillanatban a legjobban passzolnak. Korách 
Mózes számára az Örökkévaló küldötte –
és mi értelme lenne haragudni a küldöttre? 
Mózes és Áron büszke lehet magára, hogy 
ilyen nagy és komoly lelki feladatot érdemel
tek, amit sikeresen meg is tudtak oldani.

Az ilyen típusú lelki kihívásokat sajnos na
gyon sokszor félreértelmezzük. Isten nélküli 
világképünkben sok emberben, közösségben 
veszélyt, ellenséget látunk, holott csak Istentől 
helyes félni, mivel egyedül neki van hatalmá
ban jót vagy rosszat tenni. Aggodalomra ad
hatnak okot például a kö zelmúltban közössé
günk ellen elkövetett antiszemita atrocitások. 
Ezekkel kapcsolatban nem helyes a hallgatás, 
lapítás, de az ellenkezője, az agresszív konf
rontáció, vagy csak belülről érzett bosszúvágy 
sem. Mindig végig kell gondolni, hogy mit 
akarhat mindezzel a Teremtő. Azt, hogy tér
jünk meg, csináljunk tesuvát? Fogjunk össze, 
növeljük a zsidóságon belül a békét (Áhávát 
Jiszráél)? Fejlesszük belső, lelki tartásun
kat (például a muszár tanulmányozása által) 
olyan magas szintre, hogy semmilyen külső 
hatás ne tudja azt befolyásolni?

Mind a purimi, mind a peszáchi meg
szabadulás történetében azt látjuk, hogy a 
kezdetben ellenséges környezet tiszteletét, 
megbecsülését kivívja az öntudatra ébredő 
zsidóság. Ahogy Rabbi Jonathan Sacks le
írja, a nem zsidók tisztelik az olyan zsidó
kat, akik tisztelik a zsidóságot. Viszont szé
gyellik az olyan zsidókat, akik szégyellik a 
zsidóságot. Rabbi Yochanan Zweig ír en
nek hátteréről, és ezt a különös tiszteletet, 
amelyet mindkét esetben ugyanaz a héber 
kifejezés (meciát chén) ír le,  megmagya
rázhatatlanabb, rejtélyesebb dolognak írja 
le, amelyet egyedül Istennek áll hatalmá
ban befolyásolni. Ezért is fontos, hogy job
ban tudatában legyünk az ilyen mögöttes fo
lyamatoknak, amelyeket a felszínen könnyű 
félreértelmezni.

Rabbi Dovid Rosenfeld 
(torah.org) alapján

A belülről jövő megszabadulás
Szántó-Várnagy Ádám

hogyha ezt korábban nem tette meg.

Teljes hittel
Nem csak Izrael vágyakozik a Messiás eljöve
telére. Isten is izgatottan várja azt. (Szánhedrin 
97b) Érthetetlen hát, hogy a száműzetés még 
nem ért véget. Miért tart még mindig? Mert 
Isten igazságos attribútuma nem engedi, hogy 
a Messiás eljöjjön, amíg Izrael nem méltó rá. 
Azok, akik megjósolták a végidőt, azért té
vedtek, mert csak az Örökkévaló jóságát vet
ték figyelembe. De még az igazságos attri
bútum is megköveteli, hogy a Messiás végül 
eljöjjön, máskülönben a teremtés célja szen
vedne csorbát. A száműzetés nem fog örökké 

tartani, és mindannyian érdemet gyűjthetünk 
azzal, ha hiszünk ebben az elvben. 

Ezért, bár tudás nélkül maradunk a vég
ső napok pontos idejét illetően, továbbra is 
meg kérdőjelezhetetlen meggyőződéssel vár
juk a Messiás eljövetelét és hisszük, hogy 
Is ten is vár minket. Ahogy Maimonidész 
mondja a híres Tizenhárom hitelvében: „Tel
jes hittel hiszek a Messiás eljövetelében, és 
még ha késlekedik is, mindennap várom az 
eljö vetelét.”

fordítás · Németh Zoltán
forrás · innernet.org.il
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Az amerikai út
Érdekes, hogy Mózes sivatagbéli történe
te a XX. századi zsidóságban is értelmez
hető. Európában a rabbik a nemtetszésüket 
ki fejezhették úgy, hogy körmöst adtak a di
áknak. Ez volt az a nyelv, amelyet mindenki 
értett. De amikor zsidók tízezrei vándoroltak 
ki Amerikába, azok, akik zsidó iskolába küld
ték a gyerekeiket, azt látták, hogy ugyanezek 
a rabbik az európai módszereket próbálták 
alkalmazni az amerikai mentalitású gyere
keknél. Ezek a gyerekek, akik egy nyitottabb, 
meg engedőbb szemlélethez voltak szokva, 
nem tudtak alkalmazkodni az ilyen módon 
elő adott zsidósághoz. Az eredmény, hogy el 
is távolodtak a vallástól.

Csak az utóbbi húsz évben, ahogy az ame
rikai születésű rabbik átvették az irányítást, 
és a zsidóságot modernebb megvilágításban 
magyarázzák, újraéledt az amerikai zsidóság, 
és visszatér a törvények betartásához.

Berel Wein írja:
A mi mindig bizonytalan világunkban ter

mészetes, hogy biztonságra és stabilitásra vá
gyunk. Pénzügyi tanácsadók, ingatlanterve
zők, biztosítási ügynökök és politikusok mind 
arról igyekeznek meggyőzni minket, hogy a 
jövőben is úgy lesz minden, mint ma van. De 
a szívünk mélyén mindannyian tudjuk, hogy 
az egyetlen dolog, ami biztos a jövővel kap
csolatban, az az, hogy semmi se lesz úgy, mint 
most van. Ezért fel kell készülnünk, hogy nyi
tottak legyünk az új körülményekre, egy ál
landóan változó világra. Nem kell félnünk az 
új technológiák kipróbálásától, új elméletek
től és ötletektől, a pályamódosítástól, hogy 
az igazi érdekeinket, céljainkat szolgáljuk. 
Mindannyiunkban ott van a vágyakozás, hogy 
elérjünk valami magasabb célt. Ez sose telje
sülhet be a változásra való hajlandóság, a tö
kéletesedés és az új dolgok kipróbálása nélkül.

Mint Mózes és a szikla, a mi alkalmazko
dó képességünk, a módszereink testreszabása  
miközben hűek maradunk a Tórához – nagy
ban meghatározza, hogy milyen sikeresen 
vezetjük gyermekeinket, diákjainkat, a népün
ket és magunkat „Izrael földjére” – a szemé
lyes és nemzeti sors következő izgalmas állo
mása felé.

fordítás · G. Sz.
forrás · aish.com

Mózes megüti a sziklát
Rabbi Shraga Simmons

Chukát

a hetiszakasz írja le az egész Tóra 
egyik legmeghökkentőbb esetét. A 

zsi dók negyven éve vándorolnak a sivatag
ban, és szomjasak. Az Örökkévaló azt mond
ja Mózesnek, hogy beszéljen a sziklához és 
víz fog jönni belőle. (4Mózes 20:8.) A „be
szélj” a sziklához utasítás ellentétes a negy
ven évvel korábbi esettel, mikor Mózes az 
Örökkévaló utasítását követve ütötte meg a 
sziklát – és víz áradt belőle (2Mózes 17:6.)

Most Mózesnek beszélnie kell. Mégis 
meg üti a sziklát. Semmi sem történik, ezért 
még egyszer megüti a sziklát és víz jön belőle.

Az Örökkévaló válasza: mivel megütötted 
a sziklát, ahelyett hogy beszéltél volna hozzá, 
nem te fogod a zsidó népet bevezetni Izrael 
földjére. (4Mózes 20:11–12.)

Új generáció
Elolvasva ezt a történetet azt gondoljuk: itt 
van ez a nagyszerű Mózes, aki szembeszállt a 
fáraóval, elintézte a tíz csapást, kettéválasztot
ta a Vöröstengert, lehozta a Tórát a Szináj
hegyről és megvédte a népet a sivatagban a 
megpróbáltatások során. Most egy kis hibát 
követett el, és az Örökkévaló elveszi tőle az 
álmát, hogy beléphessen Izrael földjére. A kö
vetkezmény indokolatlanul szigorúnak tűnik.

Ahhoz, hogy megértsük ezt az esetet, tisz
tán kell látnunk a zsidók viselkedését annál 
a fordulópontnál, ahol átkerülnek a sivatagi 
életből Izraelbe. A sziklánál az Örökkévaló 
gondosan megválasztotta a Mózeshez inté
zett utasításokat, hogy megfeleljenek ennek 
az átmeneti helyzetnek. Negyven évvel ko
rábban, mikor azt mondta Mózesnek, hogy 
üsse meg a sziklát, az emberek épp csak ki
jöttek a durva egyiptomi rabszolgaságból – és 
az „ütés” volt az a nyelv, amelyet megértettek, 
de ez alkalommal Mózes egy olyan generáci
ót vezetett, mely szabadságban nőtt fel, mely 
finomabb nyelvet igényelt.

Mózes kétszer üti meg a sziklát a heti
szakaszban. Első alkalommal megüti, de nem 
jön víz belőle. Abban a pillanatban meg volt a 
lehetősége, hogy átértékelje a helyzetet, és fi
gyelmesebben reagáljon az Örökkévaló sajá
tos utasítására, hogy „beszélj”. De Mózes is
mét megüti a sziklát.

Magyarázók úgy vélik, hogy talán szim
bolikusan azt tanulhatjuk ebből, hogy hoz
záállásunkban és szemléletünkben is rugal
masnak kell lennünk. Mózes büntetése nem 
durva, egyszerűen csak az új generációhoz és 
az ő Izraelbe való bevonulásukhoz való viszo
nyulásának következménye.

Zsidó nevelés
Egy fontos dolgot tanulhatunk ebből a neve
lésre vonatkozóan. Salamon király azt mond
ja: „Minden gyermeket a saját egyénisége 
sze rint kell tanítani.” A tanulás folyamata 
mindenkinél különböző, amelyik módszer 
működik az egyiknél, nem biztos, hogy mű
ködik a másiknál.

Ez határozza meg az alapvető különbsé
get a tanítás és oktatás között. Az oktatás az, 
amikor a tanár elsősorban a saját előmenete
lével van elfoglalva. A tanítás az, amikor a di
ák saját veleszületett értelmét fejlesztik.

Ezt a gondolatot fejti ki a Talmud, amikor 
azt mondja: „A tehén jobban akarja táplálni 
borját, mint amennyire az szomjas.” Egyszerű 
értelemben természetesen a borjú éhes, és enni 
akar. Bővebben „a tehén akarja táplálni” – azaz 
tele van tejjel, amelyet ki akar adni magából.

Azonban Rabbi Simcha Wasserman (XX. 
szá zad, Los Angeles, Jeruzsálem) szerint más
képpen kell ezt értelmezni. Mivel, ha a tehén
nek az lenne a gondja, hogy megszabaduljon 
a tejtől, akkor az gyorsan kiáramlana belőle. 
Ehelyett azt látjuk, hogy pontosan a szüksé
ges mértékben jön, hogy megfeleljen a bor
jú szükségleteinek. Azaz amikor a Talmud azt 
mondja, hogy „a tehén jobban akarja táplálni 
borját, mint amennyire az szomjas”, ezzel azt 
akarja mondani, hogy az anya jobban akarja, 
hogy a borjú egyen, mint amennyire az akar
ja – nem az anya érdekében, hanem, mert ez 
a legjobb a bocinak. És ez az, amiről a tanítás 
szól – mondja Rabbi Wasserman.

A zsidó gondolatok minden probléma el
lenére 3000 éve léteznek – nem azért, mert 
az emberek fejébe verték, hanem mert ezek a 
gondolatok ésszerű, gyakorlatias úton lettek 
kommunikálva. Aki azt mondja, hogy a jesiva 
egy kultusz, az sajnálatosan félre van infor
málva. A jesiva olyan hely, ahol megvitatnak 
gondolatokat, kérdéseket tesznek fel, megvá
laszolják és magukévá teszik azokat.

Ez
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hetiszakasz Bálák moábita király aggo
dalmával kezdődik: „Mikor látta Bá

lák, Cipor fia mindazt, amit Izráel tett az 
Emorival”. (4Mózes 22:2.) A zsidó néppel na
gyon sok csoda történt. Azért, hogy elbizony
talanítsa őket, felbérelte Bileámot, a varázslót 
és prófétát, hogy jöjjön és átkozza meg őket.

Mózes második könyvében tanultunk 
egy másik idegenről, aki hallott a zsidó 
néppel történt csodákról: „Midőn hallotta 
Jitro...amit Isten tett Mózessel és Izráellel”. 
(2Mózes 18:1.)

Két idegen, aki hallott a csodákról. Két 
reakció, mely egymástól nagyon távol áll. Az 
egyik jön, hogy együtt örüljön, és megpró
bál részévé válni a csodának. A másik meg
próbálja tönkretenni azt, ami neki nincs.

Ez emlékeztet a régi orosz mondára a két 

szomszédról. Borisznak volt egy tehene és 
Ivornak nem. A mesebeli tündér megláto
gatta Ivort, és megígérte, hogy teljesíti a kí
vánságait.  Az igazságtalanság érzése, a te
hén hiánya miatt azt kívánja a tündértől, 
hogy „öld meg Borisz tehenét!”.

Sokszor két ember ugyanabban a szituá
cióban teljesen eltérően viselkedik. A ha
lál egy családot közelebb hozhat az Örök
kévalóhoz, vagy haragjukban eltávolodnak 
Tőle. A gyereknevelés nehézségei sok há
zasságot összehoznak, másokat tönkretesz
nek. A lista nagyon hosszú.

Egy lépéssel továbbmenve milyen gyak
ran láthatunk gazdag embereket megkese
redve a sorsuktól és szegényeket mindig mo
solyogni. Egészséges emberek süllyedhetnek 
depresszióba, és fizikailag sérültek lehetnek 
lelkileg teljesen kiegyensúlyozottak.

Egy dolog világossá válik. Életünk nagy 
döntéseit, a magatartásunkat, lelkiállapo
tunkat nem az határozza meg, hogy mi zaj
lik rajtunk kívül, hanem inkább az, ahogyan 
látni akarjuk az eseményeket, ahogyan rea
gálni akarunk rájuk. Nem mi osztjuk a la
pokat, de mi döntjük el, hogy hogyan játsz
szunk.

Építhetünk, vagy rombolhatunk. A mi
énk a végső döntés.

Mivel Bileám nem tudta sikeresen megát
kozni a zsidó népet, azt tanácsolja Báláknak, 
hogy vigye őket bűnbe. Ezzel eltávolít
hatja őket az Örökkévalótól. Ez vezet a 
hetiszakasz végén ahhoz, hogy a nép csatla
kozott a Báál Peort imádókhoz.

Báál Peor imádása szokatlan módon 
tör tént. Az ember a szükségét a bálvány 
előtt vagy a bálványra végezte. A Gemárá 
(Szanhedrin 64.) beszél egy emberről, aki 
meg akarta mutatni ennek a bálványimádás
nak az értelmetlenségét. Szük ségét végezve a 
bálvány orrát használva törölte meg magát. 
Soha ezelőtt senki sem szolgálta a bálványt 
ilyen jelentőségteljesen – áradozott a pap.

Mi állt a bálványimádás ilyen furcsa mód
ja mögött? Hogyan lehet, hogy az a gene
ráció, mely megtapasztalta a csodákat a si

vatagban, mely megízlelte az Örökkévaló 
közelségének édességét, képes volt egy ilyen 
beteges bálványimádásra vetemedni?

A Ruách háchájim (Pirké ávot 3:3.) rá
mutat Báál Peor mibenlétére. Ádám bűne 
alapvetően változtatta meg a világot. Ahogy 
Ádám részévé vált a bűn, és lett egy belső 
késztetése a bűnbeesésre, ugyanúgy a világ 
is a jó és a rossz keverékévé vált. Az ember 
feladata a választás, a rossz megtagadása és a 
jóhoz való ragaszkodás.

Így bánunk a „megátkozott” földön ter
mett étellel. A test kiválasztja a „jót”, azo
kat a részeket, amelyre a testnek szüksége 
van, a többit eltávolítja. Az „áser jácár” ál
dásban, melyet testi szükségleteink elvég
zése után mondunk, az utolsó szavak ezek: 
az Örökkévaló cselekedetei csodálatosak. Ez 
a csoda vonatkozik a test azon képességére, 
hogy kiválassza, amire szüksége van és eltá
volítsa a szükségtelent.

Mikor Izrael népe mannát evett, az égi 
ételt, nem kellett a testnek semmit eltávo
lítania. Az égből jövő manna, melyet bűn és 
az azt követő átok nem befolyásolt, tökélete
sen jó volt. Nem volt „rossz”, amit a testnek 
ki kellett volna választania. Miután a világ 
átalakult, és minden a jó és a rossz keveréke 
lett, a gonosz erők deviáns és dacos szolgá

lata komoly kihívás lett. Mi tudja a hamisí
tatlan rosszat szolgálni? Báál Peor! A test el
távolított minden jó vonást. Ami maradt, a 
100 % rossz bűze.

Báál Peor a nyílt háború az Örökkévaló 
ellen. Harc ellene. Törekvés a rossz jelen
létének elterjedésére. Izrael népe, aki úgy 
érezte, hogy erővel vitték az Örökkévaló 
szolgálatába, kereste az utat a másik véglet
be. Báál Peorhoz csatlakozott. 

Rav Chájim Shmulevitz magyarázata rá
mutat, hogy ez a bálványimádás sokkal 
közelebb áll hozzánk, mint gondolnánk. 
Olyan társadalomban élünk, ahol minden 
szabad. Minden torz viselkedést alternatív 
életformának titulálunk. Semmi sem szent. 
Mindent kiteregethetünk. Vagy ahogy a 
Beatles énekelte: „Miért nem az utcán csi
náljuk?”

Mi az a néhány terület, ahol meghúzzuk 
a vonalat. A „Hagyd ki ebből az anyámat!” 
az egyik és a vallás, az Örökkévaló a másik. 
Amikor semmi se szent, még marad egy kis 
tisztelet az Örökkévaló iránt.

Mikor valaki valóban mindent kitereget, 
hogy megmutassa, semmi sem szent, akkor 
mit tesz? Báál Peor. Az egész szolgálat arról 
szólt, hogy minden értéket lealacsonyítson. 
Vedd az istened, és könnyíts magadon raj
ta. Ha ezt megteszed, mindent megtehetsz. 
Semmi sem szent. A szobor orrának haszná
lata a tisztálkodáshoz ezt az elméletet még 
magasabb szintre emeli. Ha egyszer ezt va
laki megteszi, el lehete várni tőle, hogy át
adja a buszon a helyet egy idősebb ember
nek? Nyilvánosan túrod az orrod? Szabad 
vagy! Bármit megtehetsz, amit akarsz!

Izrael népe, amely közel volt az Örök ké
va lóhoz, amely érezte az Ő állandó figyel
mét és ellenőrzését, korlátozva érezte ma
gát. Számára Báál Peor, a szabadság jelképe 
nagy vonzóerővel bírt.

Észre kell vennünk, hogy az egyetlen igazi 
szabadság abból származik, ha kontrolláljuk 
magunkat, ragaszkodunk a „Torát chájim”
hoz, az életre vonatkozó útmutatásokhoz, 
melyet a Minden Élet Forrása adott nekünk.

fordítás · G. Sz.
forrás · torah.org

Extrém bálványimádás
Rabbi Yisroel Ciner

Bálák

Nem mi osztjuk a lapokat, 
de mi döntjük el, hogy hogyan játsszunk

A
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Pinchász hetiszakasz tartalmaz egy lis
tát azon áldozatok hosszú soráról, ami

ket különböző alkalmakkor hoztak. Az első 
felajánlás, amiről a Tóra beszél, a korbán 
támid – az állandó áldozat. Amikor a Bét 
Hámikdás (Szentély) áll, van egy bibliai pa
rancsolat, hogy legyen támid áldozat hoz
va minden nap: „Az egyik bárányt reggel 
készítsd el, a másik bárányt pedig délután 
készítsd el”.(4Mózes 28:4.) Ezt az áldoza
tot felajánlották az év minden napján, még 
szombaton is, sőt még jom kipurkor (en
gesztelőnap) is. 

Van valami szép az állandóságban. De az 
állandóságnak van egy nagy csapdája. Erre 
a csapdára utal egy oda nem illő mondat a 
napi áldozat fejezetének a közepén. Látható 
indok nélkül a Tóra beszúr egy monda

tot a korbán támid leírásának közepébe: 
„Állandó égőáldozat, amely a Szinájhegyen 
lett elkészítve, kellemes illatú tűzáldozatul 
az Örökkévalónak”. (4Mózes 28:6.) Mi köze 
van a Szinájon hozott égőáldozatnak eh
hez, a napi áldozatról szóló részhez? Ami a 
Szináj hegyen történt az történelem! Miért 
van említve a korbán támid rész közepén?

A Szifrit és a Talmudot (Chagiga 6b), a ta
na itákat mindmind zavarja a kérdés, „mit 
tanít nekünk ez a pászuk (mondat)?”. Egy 
vélemény szerint az olá (égőáldozat) a Szináj 
hegyen tartalmazott kísérőnek borkiöntést 
is, mások szerint erre a borkiöntésre nem 
volt szükség, valaki szerint a napi felajánlást 
nem a Szináj hegynél tették, hanem csak ké
sőbb kezdték el. Mindegyikük tanácstalan 
ennek a mondatnak a jelenléte miatt.

Rav Joszef Szálánt azt mondja, hogy 
ugyan a Talmud rabbijai egy háláchikus kér
désen vitatkoznak, azonban van egy nagyon 
fontos háskáfá (filozófiai) kérdés is, amelyet 
ennek a pászuknak a jelenlétéből eredezte
tünk. Ez a kérdés kapcsolódik az állandóság 
e csapdájához. 

Amikor valamit megcsinálunk napról 
napra, bármilyen csodálatos legyen is, végül 
rutinszerűvé válik. Banálissá válik automa
tikussá, gondolkodás nélkülivé.

Egy átlagos napon talán elkésünk sách
ritról (reggeli ima), és gyorsan feltesszük a 
tfilinünket jistábách és borchu (két szakasz 
a reggeli imából) között, és még így is jut 
időnk, hogy válaszoljunk a kádisra. Ennyi 
időbe telik feltennünk a tfilint!

Azonban egy személynek csak arra van 
szük sége, hogy átélje azt a náchászt (örö
möt), amikor az ember látja a fiát először fel
tenni a tfilint, hogy eszébe jusson egy na
gyon különböző eljárás. Nézzünk meg egy 
bár micvá fiút felrakni a tfilint, aki ellenőr
zi, hogy a csíkok egyenesek, elég szorosak, 
és rendben vannak. Mi a különbség? A kü
lönbség az, hogy lehet, hogy negyven éve 
rakjuk már fel a tfi linünket. Egyrészről ez 
jó – ez támid (állan dó). Visszanézhetünk, és 
elmondhatjuk, soha nem hagytunk ki egy 

napot sem! De ez a támid megkopottá válik, 
és néha hiányzik belőle a micvá igazi jelen
tése. Ez a csapdája az állandóságnak.

Ennek okán a Tóra beszúrja: állandó égő
áldozat, amely a Szináj hegyen lett elkészít
ve kellemes illatú tűzáldozatul az Örök ké
valónak” (4Mózes 28:6) a korbán támid, az 

Pinchász

Az állandóság csapdája
Rabbi Yissocher Frand

állandó áldozatról szóló szakasz közepén. 
Ez minden generációra vonatkozik.

Emlékezzünk arra az első támidra! Emlé
kezzünk a támidra, amelyet a Szinájhegyen 
hoztak hihetetlen lelkesedéssel, újdonsággal 
és izga lommal. Emlékezzünk erre! Mindig 
kell, hogy legyen egy kis része annak a 
támidnak ab ban a támidban, amit minden 
nap hozunk.

Ez a módja, ahogy kellene lennie a tfi
linünkel és a kriát smával (smáolvasás) és az 
ámidával (főima). Nem veszíthetjük el az ál
landóság összes előnyét azzal, hogy hagy
juk, hogy ugyanez az előny csapdává váljon. 

Dávid hámelech (Dávid király) mond
ja a zsoltárokban, „Egy dolgot kértem 
Istentől, ez a kérésem; hogy tartózkodhas
sak Isten házában életem minden napján, 
és hogy meglátogathassam az Ő palotá
ját”. (Zsoltárok 27:4.)A kommentárok mind 
azt kérdezik, hogy ho gyan is értelmezzük 
Dávid király kérését. Először azt kéri, tar
tózkodhasson Isten házában egész életében, 
majd azt kéri, hogy látogató lehessen? Miről 
van itt szó – lakos, vagy látogató?  

Dávid kérése az, hogy mindkettő legyen 
egyszerre. Olyan akar lenni, aki minden nap 
Isten házában tartózkodik, de úgy akarja 
é rezni, hogy ő csak egy látogató. Mindig új
nak és különlegesnek akarja érezni.

Ez nehéz kérés, mert ez a két tulajdonság 
kölcsönösen kizárólagos. De ez a cél és ez a 
tanítása a korbán támidnak, az állandó áldo
zatnak. Kell, hogy legyen „egy minden reg
gel és egy minden este” de olyannak is kell 
lennie „mint az elsőnek, amit valaha felaján
lottak a Szinájhegyen”.

fordítás · Lengyel Dávid
forrás · torah.org

...ez a támid megkopottá válik, és néha hiányzik 
belőle a micvá igazi jelentése. 

A
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2002. február 28án beszéltem nyilvánosan 
először az új antiszemitizmusról. Azelőtt so
hasem említettem ezt a témát. Úgy nőttem 
fel, hogy egyáltalán nem találkoztam anti
szemitizmussal. Azt gondoltam, és most is 
ezt gondolom, hogy tévedés a zsidó identi
tást az üldöztetés emlékére alapozni. Lucy 
Dawidowicz, az elismert holokauszttörté
nész, ugyanerre a következtetésre jutott az 
élete végén. Arra a veszélyre figyelmezte
tett, hogy lassan lesz egy egész nemzedéknyi 
gyermek, aki úgy nő fel, hogy tudja, hogy él
tek a görögök, hogy éltek a rómaiak, és hogy 
haltak meg a zsidók. Azért írtam a Radical 
Then, Radical Now című művemet, hogy el
mozdítsam a zsidó identitás fókuszát a halál
ról az életre, a szenvedésről az ünneplésre és a 
gyászról az örömre.

Az antiszemitizmus visszatérése 60 évnyi 
holokausztoktatás, vallásközi párbeszéd és 
antirasszista törvénykezés után a világtörté
nelem egyik legjelentősebb eseménye. Olyan 
messzire tekintő történészek, mint Bernard 
Lewis és Robert Wistrich már a nyolcvanas 
években riadót fújtak. Ruth Wisse, a Harvard 
irodalmára, már a kilencvenes években azt ál
lította, hogy az antiszemitizmus volt a hu
szadik század legsikeresebb ideológiája. A 
német fasizmus jött és ment, a szovjet kom
munizmus jött és ment, az antiszemitizmus 
jött és maradt. 

Nem szabad túloznunk. Nem tartunk ott, 
ahol a harmincas években tartottak a zsidók. 
A mai zsidók sem ugyanazok, akik az őse
ink voltak: védtelenek, erőtlenek és közös 
haza nélküliek. Izrael állama megváltoztatta 
minden zsidó helyzetét. Ma az a fontos, hogy 
megértsük a szituációt, és figyelmeztető jelet 
küldjünk. Ezt tette Moses Hess 1862ben, 
Judah Leib Pinsker 1882ben és Theodor 
Herzl 1896ban, 71, 51 illetve 37 évvel Hitler 
hatalomra kerülése előtt. Megérteni annyi, 
mint tudni hogyan válaszolni, nyitott szem
mel és félelem nélkül. 

A mai antiszemitizmus új jelenség, foly
tatása a múltbelinek, de mégis nagyon más. 
Hogy megértsük a transzformációt, elő
ször meg kell határoznunk az antiszemi
tizmus fogalmát. A múltban azért utálták 
a zsidókat, mert gazdagok voltak, és azért 
mert szegények voltak, mert kapitalisták 
voltak (Marx) és mert kommunisták voltak 
(Hitler). Mert bezárkóztak maguk közé, 
és mert mindenhova beszivárogtak, mert 
makacsul ragaszkodtak a babonás hitük
höz (Voltaire) és mert gyökértelen kozmo
politák voltak, akik semmiben sem hittek 
(Sztálin). 

Az antiszemitizmus nem ideológia, nem 
koherens rendszer. Valójában ellentmondá
sok végtelen sora. Legjobban úgy érthetjük 
meg, ha úgy tekintünk rá, mint egy vírusra. 
A vírusok az emberi szervezetet támadják, de 
a testünknek rendkívül kifinomult védekezé
se van, az emberi immunrendszer. Akkor hát 
hogyan maradnak életben és szaporodnak a 
vírusok? Mutációkkal. Az antiszemitizmus is 
mutálódik, és így legyőzi a kultúrák gyűlölet 
ellen védő immunrendszerét. Az elmúlt két
ezer évben három ilyen mutáció volt, és most 
történik a negyedik.

Az első a kereszténység születésekor tör
tént. Azelőtt sok hellenista író volt zsidóel
lenes, de ők más, nem hellenista népeket is 
utáltak. A görögök barbároknak nevezték 
őket. Nem volt semmi személyes a zsidók el
leni támadásikban, nem antiszemiták voltak, 
hanem idegengyűlölők. 

A kereszténységgel ez megváltozott. 
Ahogy később az iszlámnál is történt, a nagy
mértékben a judaizmusra alapozott új vallás 
megalapítói azt hitték, hogy a zsidók majd 
csatlakoznak az új rendhez, és fel voltak há
borodva, amikor ezt mégsem tették. A zsi
dókat bűnösnek kiáltották ki, mert nem is
merték el, sőt, még rosszabb, mert megölték a 
messiást. A zsidógyűlölet szála bekerült a ke
reszténységbe már a legkorábbi szövegekben, 
és az egyházatyák idejében már egy komplett 
műfajjá vált, ez az Adversos Judaeos iroda
lom. Innentől kezdve a zsidók, és nem álta
lában a nemkeresztények voltak a megvetés
irodalomnak ( Jules Isaac) a tárgyai. 

A második mutáció 1096ban kezdődött, 
az első nagyobb európai pogrommal, amikor 
a keresztesek, útban Jeruzsálem felé, meg
álltak Wormsban, Speyerben és Mainzban, 
és lemészárolták az ottani zsidó közössége
ket. 1144ben Norwichben volt az első vér
vád, amelyhez hasonló mítosz ma is létezik a 
KözelKelet néhány pontján. A vallásos zsi
dógyűlölet démoni lett. A zsidók már nem 
csak a kereszténység elutasítói voltak. Egyre 
inkább úgy tekintettek rájuk, mint egy rossz
indulatú erőre, akik gyerekeket ölnek, kutakat 
mérgeznek, és pestist terjesztenek. A válasz: 
erőszakos térítések, inkvizíció, máglyahalál, 
megrendezett nyilvános hitviták, könyvége
tések és kiűzetések. Európa „üldöző társada
lom” lett.

A harmadik mutáció 1879re tehető, ami
kor Wilhelm Marr német újságíró, meg
alkotta az antiszemitizmus szót. Az a tény, 
hogy erre szükség volt, azt mutatja, hogy itt 
egy új jelenségről volt szó. Ez egy felvilágo
sult korban, a szekuláris nemzeti állam, a li

beralizmus és az emancipáció érájában jött 
létre. A vallásos előítéleteket idejétmúltnak 
tartották. Az új gyűlöletnek ezért más alapo
kon kellett meghatároznia magát: a faj alap
ján. Ez végzetes lépés volt, mert a vallást meg 
lehet változtatni, de a fajt nem. A kereszté
nyek még dolgozhattak a kikeresztelkedése
ken, a rasszisták már csak a zsidók kiirtásán. 
Így született a holokauszt. Hatvan évvel a szó 
után jött a tett.

Ma történik a negyedik mutáció. Az elő
zőkkel ellentétben ez az új antiszemitiz
mus nem vallásként tekint a zsidóságra, és 
a zsidókra sem fajként, hanem nemzetként. 
Három alapvetésből áll. Az első: az ENSZt 
alkotó 192 nemzetből egyedül a zsidók nem 
jogosultak saját államra. Ahogy Amos Oz 
megjegyezte: a harmincas években az anti
szemiták azt mondták: „Zsidók, menjetek 
Palesztinába!” Ma azt ordítják: „Zsidók, ki
felé Palesztinából!” Nem akarják, hogy itt le
gyünk, nem akarják, hogy ott legyünk, nem 
akarják, hogy legyünk.

A második: a zsidók vagy Izrael állama 
(a két szót gyakran felcserélhetően hasz
nálják) a felelősek minden rosszért a világ
ban, az AIDStől a globális felmelegedésig. 
Valamennyi régi antiszemita mítoszt újrame
legítik, a vérvádaktól a Cion bölcseinek jegy
zőkönyvéig, amely a világ számos pontján 
még mindig bestseller. A harmadik: minden 
zsidó cionista, és mint ilyen legitim támadási 
célpont. Az isztambuli és a djerbai zsinagó
ga elleni bombatámadásoknál, az európai zsi
dó iskolák ellen elkövetett gyújtogatásoknál 
és 2000 októberében egy jesívadiák kis híján 
végzetes megkéselésénél egy északlondoni 
buszon az áldozatok zsidók voltak, nem iz
raeliek. Az új antiszemitizmus támadás a zsi
dók mint nemzet ellen, akik ugyanúgy sze
retnének élni, mint minden más nemzet a 
földön, önrendelkezési és önvédelmi joggal. 

Hogyan jutott ez be a legkifinomultabb 
immunrendszerbe, a nemzetközi intézkedé
sek közé, melyek arra irányultak, hogy a holo
kauszt soha ne ismétlődhessen meg, az ENSZ 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatától 
(1948) a Stockholmi Nyilatkozatig (2000)? 
A válasz az önigazolás módjában rejlik. A 
legtöbb ember általában egy pici bűntudatot 
érez, amikor az ártatlanokat utálja. Az anti
szemitizmusnak ezért mindig legitimáltatnia 
kellett magát az adott kor legtekintélyesebb 
forrásával. 

Az időszámítás szerinti első századokban 
és a középkorban ez a vallás volt. Ezért vet
te fel a zsidógyűlölet vallási doktrina for
máját. A tizenkilencedik században a vallás 

Az új antiszemitizmus 
Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks
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elvesztette a tekintélyét, és a legfelsőbb ha
talom a tudomány lett. Ennek megfelelően 
a faji antiszemitizmus két áltudományra lett 
alapozva: a társadalmi darwinizmusra (mely 
szerint a társadalomban, a természethez ha
sonlóan, az erősebb túlél a gyengébb elimi
nálása által) és az úgynevezett tudományos 
fajelméletre. A huszadik század végén a tu
domány elveszítette a presztízsét, miután 
kezünkbe adta lehetőségét annak, hogy el
pusztítsuk a földi életet. Ma a legfőbb tör
vény forrása az emberi jogok. Ezért vádolják 
a zsidókat (vagy a zsidó államot) az embe
ri jogok ellen elkövetett öt legfőbb bűnnel: 
rasszizmussal, apartheiddel, etnikai tiszto
gatással, népirtás kísérletével és emberiség 
elleni bűnökkel. 

Így állunk. Hogyan kell erre reagálnunk? 
Három kulcsüzenet van, az első a zsidók 
számára, a második az antiszemiták számá
ra, a harmadik pedig az embertársaink szá
mára ebben a feszült és zavaros időszakban. 
Zsidóként meg kell értenünk, hogy egyedül 
nem győzhetjük le az antiszemitizmust.  Az 
áldozat nem tudja megoldani a bűntettet. 
A zsidók nem győzhetik le az antiszemitiz
must. Kizárólag azok a társadalmak tehetik 
meg ezt, amelyek hagyták magukban kinő
ni azt. 

A tizenkilencedik és huszadik századi zsi
dók a történelem egyik legtragikusabb téve
dését követték el: Azt mondták: zsidók okoz
ták az antiszemitizmust, tehát nekik kell 
megszüntetniük is. Minden lehetőt megtet
tek. Azt mondták: „Azért utálnak minket, 
mert különbözünk. Hát ne különbözzünk!” 
Egyre másra adtak fel mindent a zsidóságból. 
Integrálódtak, asszimilálódtak, vegyes házas

ságot kötöttek, elrejtették az identitásukat. 
Ez egy jottányit sem csökkentette az antisze
mitizmust. Ez csak meggyengítette és demo
ralizálta a zsidókat. 

Szövetségesekre van szükségünk. A zsi
dóknak vannak ellenségeik, de vannak ba
rátaink is, és még többre kell szert tennünk. 
Én segítek küzdeni az iszlámgyűlölet ellen, 
és megkérem a muszlimokat, hogy segítse
nek a zsidógyűlölet ellen. Segítek a keresz
tényeknek, hogy szerte a világon félelem 
nélkül élhessék meg a hitüket, de nekünk is 
szükségünk van keresztényekre, hogy mi is 
félelem nélkül élhessük meg a hitünket. 

A legfontosabb dolog, amit egy zsidó 
megtehet az antiszemitizmus ellen, az, hogy 
soha de soha ne tegye az identitása részévé. 
Ezért helytelen az üldöztetéseket megten
ni a zsidó identitásunk alapjává. Háromezer 
évig úgy definiáltuk magunkat, mint egy 
Isten által szeretett nép. Csak a tizenkilen
cedik századtól kezdtük el magunkat úgy 
meghatározni mint a nem zsidók által gyű
lölt nép. Ez az út nem vezet egészséges jö
vőhöz. A legjobb pszichológiai védekezés 
az antiszemitizmus ellen a breszlovi Ráv 
Nácmán mondása: „Az egész világ egy na
gyon keskeny híd, és a legfontosabb, hogy 
soha ne féljünk.” 

Az antiszemitákkal és társaikkal kapcso
latban pedig: a gyűlölet elpusztítja a gyű
löltet, de a gyűlölőt is. Nem véletlen, hogy 
a zsarnokok és totalitárius rendszerek ked
venc fegyvere az antiszemitizmus. Így a 
belső kritikákat egy külső bűnbakra lehet 
irányítani. Egymás után használják az or
szágok arra, hogy eltereljék a figyelmet a 
valós belső problémákról, a szegénységről, 

a munkanélküliségről, az alulteljesítésről. 
Az antiszemitizmust használják a saját ma
guk fenntartására az emberi jogok, függet
len bíróságok, sajtószabadság, gyülekezési 
szabadság és felelősségre vonható kormány 
nélküli rezsimek. A történelem lapjain egy 
igazság visszhangzik: Ha szabad akarsz len
ni, el kell engedned a gyűlöletet. Akiket a 
gyűlölet vezet, azok a szabadság ellenségei. 
Kivétel nélkül. 

Végül mindannyiunknak: a zsidókat azért 
gyűlölték a történelem során, mert mások. 
Persze mindenki más, de a zsidók mindenki 
másnál jobban harcoltak a jogért, hogy má
sok lehessenek. Egymást követő birodalmak 
és évszázados szétszóratás alatt, több mint 
kétezer éve a zsidók, egyetlen népként ellen
álltak a domináns vallás felvételének vagy 
a domináns kultúrába való beolvadásnak. 
Ezért van az, hogy az antiszemitizmus nem 
a zsidók, hanem az emberiség elleni fenye
getés.

Isten mindenkit a saját képmására teremt, 
de mégis mindenkit különbözőnek, hogy 
megtanítson minket arra, hogy tiszteljük a 
különbözőséget. És mivel a különbözőség az 
emberiség alkotórésze, abban a világban, ahol 
nincs helye a különbözőségnek, nincs helye 
az emberiségnek sem. Ezért az antiszemi
tizmus újabb és újabb felbukkanása mindig 
a szabadság elleni támadás előszele volt. Ma 
is így van. 

Szövetségeseket kell találnunk a gyűlölet 
elleni harchoz, mert ugyan zsidókkal kezdő
dik, de végül is mindannyiunkat fenyeget. 

fordítás · D.Ch. 
forrás · aish.com                           

          

Gyermekruha-gmach 

Cseréld be jó állapotú, kinőtt gyerekruháidat nagyobbra! 
Feleslegessé vált játékaidat és gyermekgondozási cikkeidet 
is várjuk.  

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

  
Időpont egyeztetés: 
Goldi: 20-448-0164, Chana: 70-866-9879

Köszönjük, ha pénzadományoddal segíted 
a gmach fenntartását és fejlődését!
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Az ortodoxia jövője 
Magyarországon?
Interjú Deblinger Eduárddal

emrég vezetőségváltás 
történt a Magyarországi 

Autonóm Ortodox Izraelita 
Hitközség élén, ennek kap-
csán beszélgetünk. Először is 
szeretnék személyesen is gra-
tulálni a kinevezéshez. Kérem, 
mutassa be magát pár szóval a 
Forrás olvasóinak.

Köszönöm. Deblinger Eduárd 
Meir vagyok, Bécsben nevelked
tem, Gatesheadben és Wilrijk
ban jesivákban tanultam. Fo
lyamatosan soha nem éltünk 
Budapesten, maximum fél évet 
tartózkodtunk itt, ingáztunk 
Frank furt, Izrael és Budapest 
között. 

Mi szél hozta Magyar or szág ra?

A feleségem Lea, és az én szüle
im is magyar származásúak. Az 
édesapám és az anyósom buda
pestiek, itt jártak iskolába a Dob 
utcába, az édesanyám és az apó
som vidéken születtek. Már öt
ven éve járok Magyarországra.

Az ortodoxia sokak számára 
nagyon zárt rendszernek tű-
nik kívülről, ahova nem férhet 
be egy szűk rétegen kívül senki 
más. Ez valós kép? 

Nem tudom megítélni, hogy 
milyen a kép kívülről, ha valaki 
így látja, akkor sajnálom, mert 
a kép csal.  Az ortodoxia senkit 
nem ítél el és nem utasít visz
sza, viszont aki kívülről jön, azt 
látja, hogy az ortodoxia idegen 
számára, nem látja, hogyan tud 
ebbe bekapcsolódni. Attól fél, 
hogy nem felel meg, és akkor 
inkább nem megy ilyen helyre, 
hanem választ olyat, ahol nem 
vallásosak, jobban érzi magát, 
és azt gondolja, hogy jobban 
tud szót érteni az emberekkel. 
Azonban mi is szívesen látunk 
mindenkit és nem bántunk sen
kit, sőt. Ha hajlandó és szeretne 
tanulni, akkor van lehetősége.

Említette a tanulást. Tervez az 
ortodoxia valamilyen változta-
tást az oktatás területén? 

Összetett a kérdés. Sok válto
zást szeretnénk, egykét dolgot 
meg is említenék most. Az első 
lépések, a fő cél, hogy az iskolá
ban (Wesselényi utcai Amerikai 
Alapítványi Iskola – a szerk.) 
sokkal jobb színvonalú vallási 
oktatás legyen már a bölcsődétől 
kezdve, amit a jövő évben szeret
nénk indítani. Óvoda és iskola 
már van, a cél a jobb és több ok
tatás; ha az iskolában végeznek 
a diákok, nem biztos, hogy val
lásosak leszneke, mert az min
denkinek a saját életétől függ, 
de a lehető legjobb vallási tanu
láshoz a lehetőséget nekünk kell 
biztosítanunk, és remélhetőleg 
tanulóink jól felhasználják ezt a 
tudást.

Ma Magyarországon van bizo-
nyos fokú érdeklődés a kóser-
termékek iránt. Azonban, mint 
tudjuk, ezek jóval drágábbak 
a boltiaknál. Ha ismernénk az 
ortodoxia által felügyelt étter-
mekben használt kósersági fel-
ügyeletet nem igénylő termékek 
listáját, vagy a termékek olcsób-
bak lennének, feltehetően szé-
lesebb kör engedhetné meg ma-
gának, hogy kósert vásároljon. 
Tervez-e az ortodoxia, illetve 
van-e lehetősége bármit is tenni 
kásrut kérdésben?

Az első dolog a lista, ami nem 
tőlünk függ, hanem a rabbitól, 

ez az ő kompetenciája. A másik 
dolog a lehetőségek. Ezt ki kell 
dolgozni, ugyanis a lehetőség 
pénzkérdés. Ezen azonnal nem 
tudunk változtatni, de a közel
jövőben remélhetőleg lesz mó
dunk valamit tenni. Amit mi 
szeretnénk mostanában minden
képpen, hogy a hústermékek ol
csóbbak legyenek. Ehhez az kell, 
hogy mi is olcsóbban kapjuk, 
amin dolgozunk is most, azon
ban ez munka és időigényes fo
lyamat. Az első lényeges dolog a 
folyamatosság, hogy mindig le
gyen csirke és marhahús, vala
mint rendszeresen pulyka és liba 
is, ami korábban nem volt. Ha ez 
sikerül, a következő lépés az ár 
csökkentése.

Kenyér van, nem mondom, 
hogy olcsó, de azt mindenkép
pen figyelembe kell venni a kó
ser termékek esetében, hogy ott 
van a rabbi, a mesgiách (kósersá
gi felügyelő – a szerk.), a húster
mékek esetében a sajchet (rituális 
metsző – a szerk.), ami megeme
li a termékek árát. Remélem, fél
egy éven belül fogunk tudni tej
termékeket úgy előállítani, hogy 
legyen tej, túró és legyenek saj
tok, amelyekhez csak mesgiách 
kell, és egy közepes árkategó
riájú bolti terméknek megfelelő 
árért tudjuk adni.

Szóba került eddig az oktatás és 
a kóserság. Más területen, pél-
dául az ifjúsági szervezetek, fi-
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Könyvajánló

atalok felé való nyitás tervben 
van-e, van-e rá lehetőség?

Mint Ortodox Hitközség most 
nincs ilyen konkrét terv, de 
amennyire tudunk, segítünk. A 
közeljövőben a Bnei Akiva ter

vezi, hogy erősebben jelen lesz 
Magyarországon, Budapesten, 
és a vallásos, valamint a kevés
bé vallásos magyar zsidóknak is 
szól, akik talán így könnyebben 
be tudnak kapcsolódni a témá
ba.

És az egyéb, fiatalokkal foglal-
kozó szervezetek?

Ezek a szervezetek az ortodoxiá
tól függetlenül működnek, azon
ban amiben tudunk, segítünk, 
pl. a Lativ Kolelnek biztosítjuk a 
Visegrádi utcai zsinagógát mint 
tanulásainak helyszínét, de je
lenleg a lehetőségeink szűkösek.

A budapesti közösség körében a 
„Lea&Eddi”-féle sábeszi étke-
zéseknek nagy híre ment az el-
múlt években. Van, hogy 30-40 
embert is megvendégelnek egy-
egy péntek este. Hogy jött ez a 
szokás, miért csinálják?

Amikor a sábátot vagy más ün
nepet Magyarországon töltjük, 

akkor vendégül látunk másokat, 
az ajtó mindenki előtt nyitva áll. 
Úgy lettünk nevelve, hogy ha le
hetőségünk van segíteni vagy 
bármit átadni, akkor azt tegyük 
meg, és ezen belül is különleges 
szerepe van a  háchnászát or chim
nak, ami egy nagy micve.

Lea és én is chászidische csa
ládból jövünk, ahol azt láttuk 
gyerekkorunktól kezdve, hogy 
meghívják egymást az emberek 
vendégségbe a templomból vagy 
máshonnan. Ez a vérünkben van 
és szeretnénk továbbadni azt, 
amit otthonról kaptunk, a csalá
dias otthonos sábeszi vagy ünne
pi hangulatot.

Lakos Borbála

ortárs szerző zsidó témájú regénye jele
nik meg a 2012es Ünnepi Könyvhétre 

az Ulpiusház Könyvkiadónál.
Rubin Eszter Barhesz című könyve két zsi

dó család életét követi nyomon a századelőtől 
napjainkig. Ebben a tipikusan huszadik szá
zadi magyar történetben úgy fonódik össze a 
Kohav és a Stier család sorsa az időben, akár 
a barhesz fonatai. Mákkal bőven megszórva.

A barhesz a zsidó konyha péksüteménye, 
kelt fonott kalács. Szombatra hosszúkás, az 
őszi nagyünnepekre kerek formában sütik. 
A szövegbe természetesen illeszkedő recep
tek által ismerjük meg a két család életét, 
örömeit, tragédiáit. Fény derül a ludaskása, a 
macaron és mindenekelőtt a barhesz készí
tésének titkára – gasztrománia mindenekfe
lett. Egyedi, szatirikus módon jeleníti meg 
a gasztrománok világát, akiknek mindenről 
ugyanaz jut eszébe. 

„Éjjelnappal főznek a gasztrománok, befőz
nek, feldolgoznak, blansíroznak, braisingelnek, 
konfitálnak, karamellizálnak, posíroznak, szu
vi dolnak. Gyerekeink maldon sót és szarvas
gombás tagliatellet követelnek az óvodában.

Fogy a sok medvehagyma, lepkeszegmag, 
kerekrépa, paszternák. 

Cékla, görögszéna, koriander, sütőtök.
Zöldspárga, garnéla, hajdina, quinoa, birs

alma, maracuja, marsala, malaga, cikória, 
rukola.”

A szerző szakít a zsidóság nosztalgikus, 
szív szorító ábrázolásmódjával. Nem pusz
tán kulturális kötődés, valaha volt, már el
múlt érdekesség. Valóságos pezsgő zsidó élet 
van napjaink Budapestjén – derül ki a törté
netből. A hagyományok felélesztésével ismét 

tartalommal telhetnek meg, új jelentést kap
hatnak hosszú idő óta üres szavaink, pozitív, 
magától értetődő jelentése lehet az identitás
nak. A regény abszurdba hajló nézőpontból 
tekint a zsidó lélekre, istenkeresésre.

„Női karzatról lenézve látom, ma a legtöbb 
férfi orvosnak öltözött. Kitlibe 
burkolóznak az ortodox neológu
sok, halotti lepel, fehér köpönyeg 
mindenütt. Csipkés köpenyű kó
ser hentes, fehér kipás Moha és 
Páfrány, meg borbély narancssár
ga crocsban.

Az egész zsidósdi egy 
nagy purimi karnevál, csak 
purimmal ellentétben a töb
bi ün nepen kötött a témavá
lasztás.”

forrás · Magyar Zsidó 
Kulturális Egyesület

 
A könyv már megrendelhető 

a kiadó weblapján. 
http://ulpiushaz.hu/rubin-

eszter-barhesz

azt láttuk gyerekkorunktól kezdve, 
hogy meghívják egymást 
az emberek vendégségbe [...] 
Ez a vérünkben van és szeretnénk 
továbbadni azt, amit otthonról 
kaptunk
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anyai ösztön alapvető 
szükséglet a kölykök

nek, de még az sem feltétlenül 
elégséges, ha egy állat különle
ges bánásmódot igényel ahhoz, 
hogy túlélje a születést és az azt 
követő időszakot. Ha azt képze
led, hogy az apák nem részesül
nek ebből a csodából, akkor ezt 
hallgasd meg. A pingvinek az 
Antarktiszon élnek. Életük leg
nagyobb részét úszással töltik 
a jeges Délióceánban, ezt pe
dig két rövid, szorosan illeszkedő 
tollréteg, valamint a bőrük alatt 
található zsírréteg teszi lehetővé.

Csak a költési időszakban 
hagy     ják el a tengert, hogy közel 
száz mérföldet gyalogolva meg
találják a kedvező költőhelyet 
minden évben, ahol ők maguk 
is kikeltek. Minden nőstény egy 
tojást rak, majd a hímnek adja, 
hogy ő maga élelmet – elsősor
ban halat – szerezzen a tenger
ből.  Kilenc hétig a hím tartja 
melegen a tojást a lábának kife
jezetten erre szolgáló tollal borí
tott részével, amely hasonlatos az 
angolok által használt teababá
ra (az angolok szeretik melegen 
tartani a teát, ezért borítják be a 
kannát puha, vastag, sapka forma 
textíliával; magyarul ez  teaba
ba).

A kilenchetes költési periódus 
alatt a hímpingvin szünet nélkül 
melegíti a tojást, ételt nem vesz 
magához. Kizárólag a saját testé
ben elraktározott zsírmennyiség
ből kénytelen élni.

Ahogy a fióka kikel, a nőstény 
visszatér (vajon honnan tudja egé
szen pontosan, hogy mikor kel ki 
a fióka, és hogy hova menjen visz
sza?) jelentősebb mennyiségű táp
lálékkal. A fióka képes a csőrét az 
anyja csőrébe dugni, az anya pedig 
előzékenyen a fiókának ajándé
kozza gyomrából a már előemész
tett táplálékot. A fióka növekedése 
során a szülei lábán áll odasimulva 
az említett láb feletti szőrréteghez. 
Hasznos dolgok ezek, külön me
legítő – képzeljük el a saját meleg 
zsebünket, de nem a kabátunkon, 
hanem a testünkön!

A pingvinek számára termé
szetesen ez nem a luxust jelen

ti, hanem az életben maradáshoz 
szükséges feltételt, mely biztosítja 
a pingvinek túlélését. A láb felet
ti megnövekedett tollréteg nélkül 
megfagyna a tojás, ami a pingvin
populáció végét jelentené. Ami 
szükséges a fennmaradásához, azt 
megkapja a Teremtőtől.

A reszkető kígyó
Mindenki tudja, hogy nincsenek 
legyek télen. A legyek, mint sok 
más állat, hidegvérűek, (azaz nem 
tudják szabályozni a testhőmér
sékletüket), így amikor csökken a 
hőmérséklet, az övék is csökken. 
Milyen problémát idéz ez elő? 
Képzeljük el (ehhez tényleg élénk 
képzelőerő szükségeltetik!), hogy 
hidegvérű állatok vagyunk, akik 
tojást raknak. Nincs esélyünk a 
saját testhőmérsékletünket emel
ni, a lerakott tojásoknak viszont 
folyamatos melegre volna szüksé
ge. Hogyan küzdhetnénk ezt le?

Képzeljük magunkat a piton 
helyébe (és felejtsük el az olvasói 
helyzetünket!). Háromnégy hét
tel a párzás után a nősténypiton 
akár száz tojást rak. A tojásokat 
egy halomba rakja, a testét köré
jük csavarja kb. három hónapra, 
míg ki nem kelnek. Egyfajta spe
ciális reszketéssel az anyapiton 
7,78 fokkal képes megemelni 
saját hőjét, míg kikölti a tojáso
kat. Ritkán hagyja magára a őket, 
mindössze akkor teszi ezt meg, 
ha vízért megy, illetve eseti táp
lálékért.

Két érdekes tényezője van az 
előbbi esetnek. Elsősorban az, 
hogy a piton képes véghezvinni 
a lehetetlent – megemelni a sa
ját testhőmérsékletét a reszketés
sel. Senki nem tanította az anya
kígyót, mit tegyen a különleges 
reszketésért, mégis pontosan tud
ja, hogyan működik.

Másodsorban valahonnan tud  ja, 
hogy a tojásoknak magasabb me
legebbre van szükségük, mint amit 
ő természetes állapotában tud 
nyújtani. De ki mondta neki? A 
velünk született mechanizmusok 
nem a semmiből jönnek. Senkinek 
sincs olyan autója, amellyel ha éj
szakára kint parkolunk, „valaho
gyan” megérzi a hőmérsékletet, 

amely ha 0 fok alá esik, akkor a 
szélvédő elkezd remegni, hogy ez
zel hőt generáljon, és megelőzze a 
fagy beálltát.

Krokodiltojások
Senki, kivéve a krokodilok. A 
krokodilokról kialakult negatív 
kép valószínűleg annak köszön
hető, hogy vízben nehezen vehe
tők észre, csak egy hideg szem és 
pofa látható a víz felszínén hogy 
kivárja a közelgő vacsorát,  amely 
a fénysebességgel előrelendülő 
fejhez tartozó borotvaéles fogak 
között végzi.

De mindezek ellenére a kro
kodil a leggondoskodóbb szülő. 
A nőstény nílusi krokodil min
den évben (egyesek szerint Mózes 
idejében nem is békák, hanem 
krokodilok voltak – nem kellemes 
ötlet, tegyük hozzá!) negyven to
jást dug a vízfelszín feletti homok
ba ásott fészekbe a folyóparton. A 
fészket egy árnyékos területen rej
ti el 25 cm mélyen, ezzel a tojáso
kat egyenletes hőmérsékleten tart
va – az ingadozás nem éri el az 5 
fokot sem. Miután a tojásokat ho
mokkal betakarta, a kilencvenna
pos költési időszak alatt mindkét 
szülő részt vesz az őrzésben.

A fiókák kikelésének elér kez
tével csipogó hangot hallatnak 
a tojásból. Az anya tökéletesen 

meghallja a születő fióka hangját, 
és eltünteti a tojást borító homok
réteget. Ahogy a fióka feltöri a to
jáshéjat, az anya óvatosan felveszi 
ugyanazokkal a borotvaéles fogak
kal, és a szája aljában lévő speciális 
erszényben a folyó egyik elkülöní
tett, „óvoda” részébe szállítja. A fi
atal krokodil még kb. két hónapig 
a büszke  szülők őrzése alatt ma
rad a számára kijelölt területen.

Mindannyian tudjuk, hogy a 
krokodilok nem a kedvességük
ről és az együttérző képességük
ről híresek. Ugyanakkor a saját 
csemetéik számára megengedik, 
hogy kibe másszanak az egyéb
ként igen félelmetes szájukban 
anélkül, hogy valaha is megha
rapnák őket, vagy árva karcolás 
is esne rajtuk. De honnan szár
mazik az a különleges erszény? 
Miért nincs nekünk is egy plusz 
hely a sóletnek a sábáti ebédnél? 
Melyik volt előbb, a fióka vagy az 
erszény? Egyiknek a másik nélkül 
igen csekély értelme volna. Mint 
minden, a tervezett világban sze
mélyre szabottan érkezik... A vi
lág Tervezője azt óhajtja, hogy a 
világ sikeresen folytatódjék – ge
nerációról generációra.

fordítás · Arató Mátyás
forrás · innernet.org.il

Szülői ösztönök csodás világunkban
Avrohom Katz
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A zsidó konyha rejtelmei 

Kóser fagylalt, sörbet, granita 
kürti adrienn
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PHILADELPHIA FAGYLALT
tejes alaprecept

Hozzávalók
3 dl zsíros tejszín és 1 dl tej
1 dl gyümölcspüré
810 evőkanál cukor (gyümölcstől függően több 
is lehet)

FRANCIA FAGYALT

Hozzávalók
2 dl zsíros tejszín és 1 dl tej
4 tojás sárgája
68 evőkanál cukor 

Természetesen a tojástartalmú fagylaltokat 
gőz felett hőkezelni kell.

LIKŐRÖS CSOKI
tejes francia fagylalt

Hozzávalók
1,2 dl víz
7,5 evőkanál cukor
2 kocka főzőcsoki
2 evőkanál likőr (például Sabre)
4 tojás sárgája
3 dl tejszín

A vízben elkeverjük a cukrot, és melegíte
ni kezdjük. A forró sziruphoz keverjük az ap
róra vágott csokoládét és likőrt, és alaposan 
elkeverjük, majd hűlni hagyjuk. Közben vi
zet forralunk és a gőz felett a habosított tojás 
sárgákba elkeverjük a csokis szirupot anélkül, 
hogy az elegy csomóssá válna. A hőkezelést 
legalább 5 percig végezzük. A tejszínből ha
bot verünk, és összekeverjük a csokistojásos 
lével. Fagylaltgéppel fagyasztjuk, vagy fém
tálba téve, félóránként turmix segítségével át
keverve fagyasztjuk. 

TIPP! Semifreddo nevű olasz édességet 
kapunk ha keverés nélkül, a tejszínhez to
vábbi likőr hozzáadásával fagyasztjuk a kré
met. Ez az édesség az alkoholtartalom miatt 
semifreddo, vagyis nem fagy teljesen meg.

MENTÁS CITRUSSÖRBET 
párverecept

Hozzávalók:
5,5 dl mentatea
5 dl cukor
3 dl friss szűrt narancslé
1,2 dl édes szénsavas üdítő vagy szóda
1,5 dkg aprított friss menta (kihagyható)

A mentatea filterből vagy friss mentalevél
ből is készíthető (5 dkg mentalevélből).  Még 
melegen elkeverjük benne a cukrot, hozzáad
juk a narancslevet és a szódát. Fémtálba téve 
fagyasztjuk úgy, hogy 23 alkalommal, órán
ként átkeverjük.

TIPP! Ennek a receptnek is létezik alko
holos változata: a szóda helyett 1,25 dl fehér 
habzóbort teszünk az elegybe.

GÖRÖGDINNYE-GRANITA 
főzés nélküli, tojásmentes párverecept

Hozzávalók
negyed mézédes görögdinnye (kb. 50 dkg)
4 evőkanál porcukor
23 evőkanál méz vagy datolyaszirup
fél citrom leve
1 dl növényi tejszín (párve) (elhagyható)

A dinnyéből kivesszük a magokat és le tur
mixoljuk. A püréhez tesszük a kevés vízben 
elkevert és lehűtött cukormézcitrom keve
réket. A pürét leszűrjük, majd lapos fémtál
ba tesszük, lefedjük, és a melyhűtőbe tesszük. 
Amikor a szélén megfagy a krém, ekkor vil
lával összetörjük a jégkristályokat. Addig is
mételjük, míg a granita sima nem lesz. Ekkor 
mélyebb tálba is áttehető, de tálalás előtt (a
kár többször is) újra össze kell törni villával. 

TIPP! Készíthető eperből, málnából és ba
rackból vagy kávéból is, de ilyenkor több cuk
rot kell tenni a püréhez. 

Jó étvágyat!
Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért 
Közhasznú Alapítvány támogatásával 

jelent meg.
www.zsidokonyha.hu

fagyi régóta hűsítője a forró napoknak, már 5000 éve Kínában 
is ismerték, és a gasztronómusok szerint innen terjedt el a ke

reskedők segítségével a Közelkeleten is. A fagyi alapja a tej és cu
kor, sőt a levegő is. Igazán krémes fagylaltot akkor kapunk, ha zsíros 
tejszínt használunk a készítésekor. A receptek állandó kevergetést, 
felverést és habosítást is tartalmaznak: folyamatosan kell a fagyit le
vegővel vagy más semleges gázzal telíteni. Ennek hiányában a fagyi 
tömbszerűvé válik. 

A fagylaltoknak két alapvető típusa van: a tejszínes és a tejszínes 
tojásos változat, vagyis a Philadelphia és francia fagylaltok. A fagy
lalt legelterjedtebb fűszere a vanília, és általában édesebb, mint a 
sütemények, mivel a hideg ételek fogyasztásakor kevésbé érezzük a 
cukros ízt.

A másik elterjedt jeges édesség a sörbet, amely eredetileg nem tar
talmaz tejtermékeket és tojást. A mostani receptek egy része viszont 
megengedi egy kevés tojás vagy tejszín használatát is, ekkor serbet
nek is nevezett finomságot kapunk. Másik sörbetkülönlegesség a 
spoom, amely olasz habcsókot tartalmaz. Csak gyümölcsöt és cuk
rot tartalmazó, villával fagyasztás alatt többször összetört finomság 
a granita. Eperből, dinnyéből vagy más lédús, mézédes termények
ből könnyen készíthető. A parfék réteges édességek: egy vagy több 
adag fagylaltból vagy sörbetből, gyümölcsből és csokis vagy gyümöl
csös öntetből állnak. 

Ma már szinte minden ételből készítenek fagylaltot: létezik 
mákosguba vagy lecsó ízű vagy – a keleti tájakon közkedvelt – a bab
pasztás fagyi. Íme, néhány jól bevált hűsítő finomság receptje:
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Panyiné dr. Ábrahám Zita

M ég egy hét, és kezdődik a 
nyá ri szünet (legalább

is a cikk írásakor) a gyermekek
nek. Talán már rég beosztottuk 
a gyermek hosszú nyarát: mikor 
megyünk közösen nyaralni, és 
mikor mennek a nagyszülőkhöz, 
ott alvásos, vagy napközis tábor
ba. A hosszú nyári szünet meg
szervezése nem könnyű feladat, 
különösen a kisgyermekes dolgo
zó szülőknek. A táborok drágák, a 
gyereket nem lehet még felügye
let nélkül hagyni, jó lenne ha ér
telmes tevékenységeket végezne, 
de azért pihennie is kellene, bará
tokkal sem árt, ha időt tölt...

Néha bennünk, szülőkben is 
kétségek vannak, mikor teszek jót 
a gyerekemmel, ha telezsúfolom a 
nyarat élményekkel, vagy ha egy
szerűen a fizikai és ingerektől 
való megpihenést preferálom.

Hadd adjunk egy zsidó szem
pontot a nyár szervezéséhez.

Régi időkben a szabadság 
nyá ri szünidő nem volt ismert 

a zsidó iskolákban. A nagy ün
nepek körül, ha tehették haza 
mentek a diákok, de gyakran túl 
messze volt a jesiva ahhoz, hogy 
utazgatással töltse a diák az ide
jét, pénzéről már nem is beszél
ve. Nagyobb koncentráltság volt 
jellemző, ahol mindenki a drága 
idő pazarlásának tekintette volna 
a nyári szünetet.

Manapság egyetértenek abban 
a nagy rabbik, hogy a mai gene
ráció „gyengébb”, és több pihe
nésre van szüksége. Ezért a vallá
sos iskolákban is hosszú szünetek 
vannak. Kicsit másképp eloszt
va ugyan, és inkább a zsidó nap
tár sajátosságaihoz igazodóan 
pészách és az őszi ünnepek köré 
csoportosulva. De mitől is kell 
megpihenni tulajdonképpen?

A mi sokkal több inger éri, 
mint a háromnégy generáció
val ezelőtt élt gyermeket. A világ 
felgyorsulása, a tudásanyag meg
sokszorozódása, a hihetetlen el
várások minden területen állandó 

feszültségben tartja a gyermeke
ket. Gondoljuk hát meg, hogy 
nyáron mennyi ingerrel halmoz
zuk el őket. Lehet, hogy jobban 
járunk, ha időt hagyunk nekik a 
sok inger feldolgozására, átbe
szélésére, igazi pihenésre. Ha te
hetjük, ne kelljen egy tábor miatt 
korán kelni, legyen idő regge
li közben beszélgetni és kicsit 
később ágyba bújni este, persze 
hosszabb esti mesék után.

Másrészt a nyár több, mint két 
és fél hónap. Egy átlag gyermek 
12 iskolaéve alatt az összesen 30 
hónap, azaz 2,5 év! Rengeteg idő! 
Fontos, hogy ne azt szokja meg, 
hogy ezen idő alatt nem csinál 
semmit, csak heverészik és lus
tálkodik! A pihenés a zsidó ha
gyomány szerint céltevékenység. 
Nem magáért a pihenésért pi
henünk, hanem azért pihenünk, 
hogy utána újult erővel dolgoz
hassunk (vagyis szolgáljuk az 
Örökkévalót a magunk módján). 
Az a pihenés, ami ehhez szüksé

ges, indokolt, jó és értékelendő, 
ami ezen túl van, az időpazarlás 
és bizonyos értelemben még bűn 
is. 

Tűzzünk ki értelmes célokat 
a nyárra is. Olyanokat, ami a pi
henés mellett értelmessé teszi a 
hosszú nyarat. Korosztálytól füg
gően persze ezek egész különbö
zők lehetnek, nemcsak tartalmá
ban, de megjelenésében is. Lehet 
ez az év folyamán történt elma
radások bepótolása, nyelvtanulás, 
de spirituális cél is lehet, például 
tóratanulás vagy az idős nagyszü
lők gyakori látogatása. Egy kis
gyermek esetén persze ezeknek a 
nyári céloknak és tevékenységek
nek is játékosaknak kell lenniük, 
de meggyőződésem, hogy fon
tos, hogy ne arra szocializáljuk 
a gyermeket, hogy egész nyáron 
tengjenlengjen! 

Zsidó Szülők Akadémiája

lana és Adina elválaszthatat
lan jó barátok voltak. Együtt 

tanultak, együtt játszottak, közel 
laktak egymáshoz, és sokat ne
vettek együtt. Az emberek gyak
ran azt hitték, ikrek. A valóság
ban nem voltak testvérek, csak 
nagyon jó barátok, de a születés
napjuk is egy napra esett.

Ebben az évben valami nagyon 
különlegeset szeretnék Ila nának 
adni a születésnapjára.  Tu  dom 
mennyire szereti a bélyegeket. 
Mi lenne, ha megrendelném 
neki a legfrissebb izraeli bélye
geket?  S hogy legyen elég pén
zem rá, babysittellést vállalok a 
nyár első két hetében.  A szom
széd néni már úgyis kérdezte, el
vállalnáme. Így morfondírozott 
Adina. Ezzel szinte teljesen egy 
időben Ilana fejében, aki szin
tén különleges ajándékkal sze

retett volna kedveskedni legjobb 
barátjának, a következők jártak.  
Tudom, mennyire hiányoznak 
Adinának a nagyszülei, amióta 
messzi városba költöztek. Ha el
adom a bélyeggyűjteményemet, 
vehetnék Adinának egy vonat
jegyet a nagyszüleihez, és a nyár 
első két hetét velük tölthetné. 
Biztos nagyon örülne neki!

Mindkét lány megtett min
dent, hogy tervét megvalósítsa. 
S izgatottan várták a nagy napot. 
Mindketten szépen becsomagol
ták ajándékukat. A nagy nap reg
gelén korán ébredtek, felöltöztek, 
és elindultak egymás felé. Pont 
félúton találkoztak. 

Drága Adina! Boldog szüle
tés  napot! Képzeld eladtam a 
bé lyeggyűjteményemet, hogy 
vo   nat  jegyet vegyek neked a 
nagy szüleidhez. Velük tölthe

ted a nyár első két hetét! – ug
rott Ilana Adina nyakába. Drága 
Ilana! Babysittelést vállaltam a 
nyár első két hetére, hogy meg
vegyem neked a legújabb bélye
geket Izraelből!  A két lány ösz
szeölelkezett és örömükben sírva 
fakadtak. Tudták, hogy az aján
dékoknál is nagyobb ajándék igaz 

G
YE

R
EK

SA
R

O
K

Az igaz barátság
barátságuk. Mindketten érezték, 
hogy ez a barátság örökké tart.

Az igaz barátság alapja, hogy 
kölcsönösen adni szeretünk a má
siknak, és kevésbé kapni. Amikor 
magunkat adjuk valakinek, akkor 
kerülhetünk igazán közel hozzá. 
S ez nagyon megéri!

Forrás: BedtimeStories of 
JewishValuesbyShmuelBlitz 

Panyiné dr. Ábrahám Zita 
Trendeli bölcsőde – 

A zsidó bölcsőde 
www.trendeli.hu
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„ Mélyebb jelentőség rejlik gyermekkorom meséjében, 
mint abban a bölcsességben,amelyre az élet tanít”

A KINCSŐRZŐ FA
Zsidó mesék és elbeszélések

Összeállították: Komlós Aladár és Vihar Béla

A GABBIANO Print Kft. 
gondozásában,limitált példányszámban 

Heller Bernát előszavával,Vadász Endre rajzaival 
és Oláh János bevezetőjével,

MEGJELENIK  2011 decemberében, Hanuka előtt.

Kapható:
Budapesten: 

VII. ker. Wesselényi u.13. Judaica Galery
XIII.ker.Hollán Ernő u.25 Kabbala
XIII.Pozsonyi u.5. Láng Téka

Megrendelhető: 
www.ledorvador.hu/kincs  
gabbiano@gabbiano.hu; 

gabbianokonyv@mail.datanet.hu
illetve a 

Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft. 
1135 - Budapest, Reitter Ferenc utca 8/B. címen.

Ha egy igazán érték- 
és fejlesztéscentrikus 
bölcsodét szeretnél 
gyermekednek…

mert itt 

maximum 10 gyermek van

kétnyelvuség

kóser étkezés

folyamatos fejlesztopedagógusi 
közremuködés 

és ami a legfontosabb:

sok-sok szeretet, 
mert a Te g yerm eked, 

a Mi gyermekü nk i s !

ér de k lődni:  Á .  Z ita : +36-30-9306262

w ww.trendeli.h u

Zsid ó b öl c s ő d e az  Újlip ó tváro sban

Cím:
Bp., VII. ker., Dob u. 16.

Telefon:
06 (70) 632-2771

Nyitva tartás:
hétfő–csütörtök: 8–19h
péntek: 8–16h
vasárnap: 10–16h

Címünk: Budapest  VII. Kazinczy u. 28
Telefon/Fax: 0036 1 342-0231

Email: info@carimama.hu
Website:  www.carimama.hu

Legyen a vendégünk
Budapest egyetlen kóser 
tejes pizzériájában!

Pizzák, tészták,tejes és
vegetáriánus ételek nagy választékban.

Minden nap friss házi sütemények.



Játssz velünk! – zsidó kvíz

1. Többek között ezt is kap a menyasszony a chüpe alatt 2. Náchmá
nidész neve röviden 3. Moáb királya a zsidók pusztai vándorlásásnak 
a negyvenedik évében 4. Támuz hónap hányadik napján van közösségi 
böjt? 5. Izraeli tengerparti város 6. Ennek az állatnak a hamujából 
fröcskölnek a halott által tisztátlanná vált emberre 7. Barhesz más néven 
8. Melyik törzsből származott Korách? 9. Ha már mindkét cipő rajtam 
van, melyik oldalit kell először bekötni? 10. Böjtnapi betoldás a délutáni 
Ámidában 11. Ebben a városban fog állni a harmadik SzentélyElőző számunk megfejtése: Hár Szináj

Az előző rejtvény nyertese: Levi Viktor Lefter

Gratulálunk a helyes megfejtőknek!

Küldd be megfejtésedet július 16ig 
az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások július 17től weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu

Nyár, pihenés, zsidóság 

kicsit másképpen 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Évközben egyetem, vizsgaidőszak, munka, túlóra, 
különóra... miatt csak terv volt, hogy ellátogatsz 
hozzánk?
A Lativ Kolel nyáron sem pihen, izgalmas témákkal 
egész júliusban várunk. Programunkról bővebben 
a www.lativ.hu-n tájékozódhatsz. 


