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A Lativ Kolel szeretettel vár minden zsidó fiatalt, 
akit érdekel ősei hagyománya, és szeretne kellemes 
hangulatban zsidó fiatalok között, közösen tanulni, 
valamint ünnepeket, sábátonokat belföldön és 
külföldön együtt tölteni.

DIÁK TAGJAINK SZÁMÁRA 
ÖSZTÖNDÍJAT BIZTOSÍTUNK!

Lativ Alapítvány: zsidó bölcsesség, hagyomány, életélmény

hétfő–szerda 17.30–20.00, Visegrádi u. 3.
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Mélyebb betekintés 
tisá beáv napjára

Etan Berman 

(Rabbi Akiva Tatz előadásai alapján)

a csak egy futó pillantást vetünk áv 
hónap 9-ének történetére, kiderül, 

milyen ellentmondásos nap.
Bölcseink elmondják, hogy a pusztai ván-

dorlást követően, áv hónap 9-én léphettek vol-
na be őseink az ígéret földjére, Erec Jiszráélbe. 
Tragikus módon azonban ugyanezen a napon 
a zsidók kétségbeestek a kémek jelentését hall-
ván, miszerint a Szentföldet óriások lakják, és a 
föld megöli a rajta lakókat. (A Midrás elbeszé-

li, hogy bárhova mentek a kémek, az ott lakók 
mindenhol temetést tartottak. Isten ugyanis 
úgy rendezte, hogy mindenki elfoglalt legyen, 
és így a kémek nyugodtan felfedezhessék az 
országot, és zavartalanul megszemlélhessék 
annak páratlanságát. A kémek azonban mind-
ebből más következtetést vontak le.) Őseink 
sírva fakadtak, mert attól féltek, képtelenek 
lesznek elfoglalni a számukra ígért földet. Mi-
után az Örökkévaló látta a zsidók reakcióját, 
úgy tett, mint mindig, a cselekedetnek megfe-
lelő büntetést adott: „[Mivel most] ok nélkül 
sírtatok, [ezért] gondoskodom róla, hogy le-
gyen miért sírnotok ezen a napon, nemzedéke-
ken át.” (Táánit, 29a.) És ugyanezen a napon 
elrendelte, hogy a felnőtt férfiak közül senki 
sem léphet a Szentföldre, mindnyájuknak a si-
vatagban kellett meghalniuk. Azóta áv hónap 
9-én tragédiák sorozata történt a zsidó néppel. 
Ekkor rombolták le mindkét Szentélyt, ekkor 
esett el Bétár, ekkor űzték ki a zsidókat Angli-
ából, Spanyolországból, és a lista egészen az I. 
világháború kitöréséig folytatódik.

Ugyanakkor bölcseink azt mondják, hogy 
a Messiás áv hónap 9-én születik/született 
meg, és miután eljön, áv hónap 9. örömün-
nep lesz, aminek eredetileg szánta az Örök-
kévaló. Mindez megmutatkozik a háláchában 
is, ugyanis ezen a napon nem mondunk 
táchnunt (bűnbánó ima – szombaton és ün-
nepnapokon nem mondjuk), nem úgy, mint 
más böjtnapokon.

Nem véletlen, hogy a Smá Jiszráélt tartal-
mazó hetiszakaszt mindig a tisá beávot köve-
tő szombaton olvassuk fel. Kifejezetten azért 
lett így megszerkesztve, mert ezáltal fejezzük 
ki hitünket, hűségünket az Örökkévalóhoz.

A történelem során, amikor egy zsidó em-
ber élete veszélybe került, mindig így kiáltott: 
„Smá Jiszráél”. Mélyen gyökerező indoka van 
ennek. A szombati napra vonatkozó zsoltár-
ban ezt olvassuk: „Lehágid báboker chászdechá, 
veemunátchá báléjlot – Szeretetedet hirdet-
ni reggel és hűségedet éjszaka.” (Zsoltárok, 
92:3.) Reggelenként, amikor minden világos, 
Isten szeretetéről beszélünk. Esténként, ami-
kor sötét van, és a dolgok homályosak, Isten 

hűségét hirdetjük. Amikor világos van, vagyis 
amikor a Szentély áll, és a zsidó nép a Szent-
földön él, könnyű felismerni Istent és dicsőí-
teni őt. De amikor sötét van és a dolgok ho-
mályosak, amikor a Szentély le van rombolva, 
testvéreink millióit megölték, és Izrael léte 
veszélyben forog, nem olyan könnyű Istent 
dicsérni. Ilyenkor nem könnyű meglátni az ő 
szeretetét és nagylelkűségét. Nehéz megérte-
ni, mindez hogy lehet része az isteni tervnek. 
Ezért ilyenkor Isten hűségéről beszélünk, ar-
ról, hogy Ő sohasem hagyja el a népét.

Élményeink általában a következő mintá-
zatot követik. Elsőször átéljük az újdonság 
feletti izgalmat, majd ez az izgatottság csök-
ken, s végül elmúlik. Ezután, ha valaki elég 
keményen dolgozik érte, újból visszanyerhe-
ti a kezdeti érzést. Őseinket az Örökkévaló 
hozta ki Egyiptomból. Mi meg sem kísérel-
hetjük elképzelni azt az izgatottságot, ame-
lyet ez az élmény jelentett. Ahhoz, hogy a 
zsidó nép mindezt átélje, misztikus módon fel 
lett emelve a spiritualitás legmagasabb szint-
jére. De csak miután átkeltek a Sás-tengeren 
és negyven napig vándoroltak a sivatag nehéz 
körülményei között, csak ezután vehették át 
a Tórát, és tapasztalhatták meg Istent. Olyan 
ez, mint a házasság. Az emberek először át-
élik a szerelmet. Azután megházasodnak, és 
a szerelem elhalványul. De évekkel később, 
miután közösen megoldják egyik problémát 
a másik után, megtapasztalják azt, amit sze-
retetnek hívnak. A kezdeti élmény ajándék, 
ám nem tart soká. Rajtunk múlik, hogy ezt az 
élményt valóságossá és tartóssá tegyük.
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…amikor homályossá válnak a dolgok, 
akkor lehet próbára tenni a szeretetet.
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Mátot-Másze

Ezt a kezdeti élményt hívjuk bokernek, 
reggelnek. Világosan látszik, hogy a szeretet 
jelen van a szerelemben, de még csak po-
tenciálisan létezik, mert még nem ütközött 
semmilyen ellenállásba. Csak este, amikor 
homályossá válnak a dolgok, akkor lehet pró-
bára tenni a szeretetet. Amikor a szerelem 
elmúlik, amikor már nem emlékszünk mi 
vonzott annyira a másikban, akkor ismerszik 
meg a szeretet. Amikor már csak arra emlék-
szünk a reggelből, hogy jó érzés volt, de már 
nem emlékszünk miért. Este hinnünk kell, 
hűségeseknek kell lennünk az eredeti, tiszta 
élményhez, amely valamilyen ok miatt már 
nem tűnik olyan tisztának.

Reggel nagyon tisztán látjuk a világot. 
Minden dolgot teljességében, egyszerre lá-
tunk. De éjszaka, amikor sötét van, más 
érzékszerveinkre kell hagyatkoznunk. Hal-
lanunk kell, és a hallás más, mint a látás. 
Hallani csak részleteket tudunk. Egyszerre 
mindig csak egy szótagot. És sokszor egy 
mondat egészen addig érthetetlen, amíg az 
összes szótagot nem hallottuk. Néha a lényeg 
a mondat végén van. Ezért hívják a fizikai 
világot sötétségnek. Mert a történelem nem 
tűnik ésszerűnek. A mi világunk a hallás vi-
lága, nem a látásé. Sohasem tudhatjuk, miért 
viselkedik valaki így vagy úgy, mert sohasem 
láthatjuk őt teljességében. Csak részleteket, 
darabokat látunk belőle. Sohasem tudhatjuk 
teljesen, hogy mit gondol a másik. Miután 
elvesztettük a Szentélyt, és száműzetésbe ke-
rültünk, a világ sötétté vált számunkra, ezért 
ez lett az a hely, ahol a hitünk, a hűségünk 
megmutatkozhat.

Amikor a zsidó emberek veszélyben vol-
tak, mindig felkiáltottak: „Smá Jiszráél”, mert 
a dolgok nem tiszták ebben a világban, kü-
lönösen veszély idején. De épp ez az az idő, 
amikor a hűségünket vizsgálják. És hogyha 
valaki a teljes kétségbeesés idején azt tudja 
mondani „Smá Jiszráél” és újra meg tudja erő-
síteni a hitét Istenben, még akkor is, amikor 
nem látja Őt, annak irigylésre méltó része 
lesz az eljövendő világban.

Mindazok a tragédiák, amelyek áv hónap 
9-én történtek, azért voltak, mert a zsidó nép-
nek nem volt elég hite a sivatagban. Ugyan 
miért volt baj, hogy óriások lakták a Szent-
földet? Épp ilyen helyzetben mutatkozhat 
meg az ember hite és hűsége. Az erőnket és 
a kitartásunkat csak akkor ismerhetjük meg, 
amikor sötétbe fordulnak a dolgok, és csak 
ilyenkor válhatunk érdemessé arra, hogy el-
nyerjük a valódi fényt, az eljövendő világ 
fényét, azét a világét, ahol a dolgokat látni 
lehet, és nem csak hallani.

Könnyű böjtöt és elgondolkodtató tisá 
beávot kívánok!

fordítás · Németh Zoltán
forrás · www.geocities.com/athens/

parthenon/2341/tavdeep.html

e heti Mátot és Másze szakaszokkal 
zárul a Bámidbár (Mózes 4.) köny-

ve. Számos jelenetükben tárják fel előttünk 
a szavak erejét. Az első hetiszakasz – Mátot 
– a nedárim, vagyis az eskük törvényei-
vel kezdődik. „Kechol hajocé mipiv jáásze” 
– tegyen mindent úgy, ahogyan kimondta. 
(4Mózes 30:3.)

Ha valaki valamit szóban tilosnak nyil-
vánít, az tilos lesz, mint a Tóra törvénye. 
Ha megszegi, olyan súlyos vétséget kö-
vet el, mintha egy bigmacet enne meg. 
Gyerekkorunkban mindannyian hallottuk, 
hogy a szó lepereg az emberről. Ám abban 
a szellemi világban, amelyben élünk, s ame-
lyet elhomályosít a fizikai valóság, a rucháni 
– spirituális – szavaknak nagyobb hatalmuk 
van, mint a tetteknek. Szavainkkal olyan 
szellemi valóságot alkotunk, ahol egy tilos-
nak nyilvánított dologban részt venni szelle-
mileg káros és veszélyes.

Hetiszakaszunk ezután a Midján elleni 
háborúnkról beszél. A versszakból kiderül, 
hogy minden törzsből ezer ember ment csa-
tába. A Midrás kiegészíti ezt: emellett min-
den törzsből ezer ember ment imádkozni.

Rav Chatzkel Lewinstein azt a kérdést 
veti fel ezzel kapcsolatban, hogy vajon miért 
volt szükség imára, ha az Örökkévaló biz-
tosította a győzelmet. Miért volt szükség a 
harcosokkal megegyező számú imádkozó-
ra? Miért kellett nekik is kimenniük a csa-
tamezőre?

Azt állítja, hogy amit látunk, vagy éppen 
nem látunk, könnyen félrevezethet min-
ket. Ha a csatát az imádkozók nélkül nyerik 
meg, arra a hamis következtetésre juthattak 
volna, hogy saját erejükből nyertek, annak 
ellenére, hogy a harcosok igaz emberek vol-
tak. Azért, hogy felfoghassák, hogy a harcot 
csak a tefilá (ima) miatt nyerték meg, látniuk 
kellett magát az imádkozást. Az imádkozók 
nyerték meg a csatát! „A hang Jákob hangja, 
de a kéz Ézsau keze.” (1Mózes 27:22.) A sza-
vainkkal vagyunk képesek nyerni, imánkkal 
és az Örökkévalóhoz fűződő kapcsolatunk-
kal. Csak így diadalmaskodhatunk bármi-
lyen küzdelemben.

Az ütközet leírásakor a Tóra tudtunk-
ra adja, hogy Bileám kard által halt meg. 
(4Mózes 31:08.) Ennek kapcsán Rási azt 
mondja, hogy mivel Bileám a saját fegyve-
rünkkel, szavakkal próbált minket átkozni, 
ezért helyénvaló volt, hogy halálát az ő fegy-
verével mérjük rá. A Tóra ezért hangsúlyoz-
za, hogy Bileám végét a penge jelentette.

a 3. oldal folytatása

Küzdelmeink más népekkel (és önma-
gunkkal, szerepünk helyes evilági betöl-
téséért) a szavak és a kardok küzdelme. A 
saját kezünkben, képességeinkben és erőnk-
ben bízunk, vagy abban, hogy minden si-
kerünk és végső megváltásunk kizárólag 
az Örökkévalón és a vele ápolt kapcsolaton 
múlik?

Szavaink befolyását a Talmud a Kidusin 
traktátusban (29) ábrázolja. Mi a teendő egy 
olyan helyzetben, melyben apa és fia közül 
csak az egyik engedheti meg a Tóra tanulá-
sát mint fő elfoglaltságot? Az első vélemény 
az apát véli fontosabbnak – csinálja ő. Ráv 
Jehudá szerint viszont ha a fiú szorgalmas, 
sikeres, és képes feldolgozni azt, amit meg-
tanult, akkor tanuljon ő az apja helyett.

A következőkben a Talmud elénk tár 
egy történetet. Ráv Áchá elküldte fiát, Ráv 
Jákovot Ábájé jesivájába. Fia egyik hazalá-
togatásakor feltűnt neki, hogy a sarj tudá-
sa korántsem olyan meggyőző. Ráv Áchá 
úgy döntött, hogy a továbbiakban Ráv Jákov 
marad majd otthon, helyette pedig ő maga 
megy el tanulni.

Mikor Ábájé hallott Ráv Áchá érkezésé-
ről, különleges lehetőséget fedezett fel ben-
ne. Egy veszélyes démon tartózkodott a Bét 
Midrásban. Előfordult, hogy két közösen 
dolgozó diákot is bántott tanulás közben.

Mátot és Másze
Rabbi Yisroel Ciner

Az
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(megintést) a felebarátodnak. Ez ugyanabból 
a szóból származik, mint a hocháchá (bizonyí-
ték). A Tóra azt mondja, hogy ahhoz, hogy a 
felebarátunk megváltozzon, nem az éles szi-
dás, vitázás vagy okos meggyőzés a legjobb 
út, hanem a tiszta és nyilvánvaló bizonyíték. 
A Talmud (Brachot 7a) azt mondja: „Jobb, ha 
az ember maga jön rá az igazságra, mint ha 
100 ütéssel beleverik.”

Amikor József vissza akarja tartani 
Benjámint, a testvérek azt mondják neki, 
hogy az apjuk nem élné túl egy gyereke el-
vesztését. Ekkor József felfedi magát, és azt 
mondja: „Én vagyok József, él még az apám?” 
Ez volt József tocháchája: „Azt mondjátok, 
hogy az apánk nem élné túl egy gyereke el-
vesztését, de figyelembe vettétek-e ezt, ami-
kor 22 éve engem elszakítottatok tőle?”

Senki sem szereti, ha dirigálnak neki, ezért 
akkor nem fog ellentámadásba lendülni, ha 
saját maga jön rá a dolgokra, és így lesz ha-
tásos a tocháchá. Ahogy József is elérte, hogy 
a testvérei maguktól jöjjenek rá az érvelésük 
logikai hibájára, Mózes is csak utalt a nép bű-
nére, amikor a Dij Záháv (Elég Arany) nevű 
várost említette (melyben az aranyborjú vét-
kére utalt).

A tocháchá nem durvaság, a tocháchá nem 
más, mint a valóság szépsége, amely nyíltan 
feltárulkozik előttünk.

Szeresd a feddést!
Persze senki sem szereti, ha piszkálják. De 
senki nem is tökéletes. Ha el akarod érni a 
maximumodat, akkor keresd az építő kritikát.

Az egyik kedvenc történetem a XIX. szá-
zadi híres tóratudósról, Szfát Emetről szól. 
Egyszer, tizenkét éves korában, egész éjjel 
Tórát tanult egy barátjával, majd hajnalban 
a legkorábbi minjánnal imádkoztak, és az-
tán pár órára lefeküdtek. Utána bementek a 
jesivába, ahol találkoztak a Szfát Emet nagy-
apjával, a nagy tudású Rabbi Jichák Meirrel, 
más néven a Chidusé háRimmel. Ő nem tud-
ta, hogy a fiúk egész éjjel fenn voltak, és meg-
szidta őket, mert nem jelentek meg a szo-
kásos reggeli imán. Amikor elment, a másik 
fiú azt kérdezte a Szfát Emettől, hogy miért 
nem védte meg magát ezzel az igazságtalan 
feddéssel szemben. Ő azt válaszolta: „Nem 
minden nap kapok ilyen személyes visszajel-
zést a szent életű nagyapámtól.” Ezt mondta 
Salamon király is: „Ints meg egy bölcs em-
bert, és szeretni fog téged.” (Példabeszédek 9:8.)

Építő kritika
Rabbi Shraga Simmons

Dvárim

egyven hosszú, forró év a sivatagban. Ez a 
korszak Mózes ötödik könyvével, Mózes 

hattyúdalával, a zsidó néphez intézett utolsó 
kérésével zárul le. Ez a hetiszakasz nagyrészt 
abból áll, hogy Mózes több dolog miatt meginti 
a zsidókat, többek között az aranyborjú, Korách 
lázadása, illetve a hús és a víz miatti panasz-
kodás miatt. Miért döntött úgy Mózes, hogy 
most, a halála előtti napokban kell negyvenév-

nyi felgyülemlett feddést népére zúdítania?
A Tóra azt mondja: „Intsd meg a felebará-

todat, de ne vétkezz közben!” (3Mózes 19:17.)
A megintés rendben van, kivéve, ha a ha-

tása negatív lesz. Ha a másik védekezni fog, 
vagy dühös lesz, vagy visszautasítja a kritikát, 
jobb nem elmondani.

Mózes felmérte, hogy mivel az élete utolsó 
napjai voltak ezek, a nép hallgatni fog rá, mert:

1. Nem kell majd megismételnie a feddést 
(nem kell „nyaggatnia” őket).

2. A népnek nem kellett elviselnie azt a 
kellemetlenséget, hogy a szidás után még ta-
lálkoznak vele.

3. A nép nem fogja azt érezni, hogy véde-
keznie kell, és fellázadnia ellene.

4. Nagyon fognak figyelni, tudván, hogy 
ezek Mózes utolsó, legjobban megválogatott 
és legfontosabb szavai.

Ha a másik azt érzi, hogy a saját érdeked a 
fontos neked, és nem az övé, akkor nem fog 
hallgatni rád. A megintésnek tisztán a másik 
ember érdekéből kell kiindulnia. Tudnia kell, 
hogy törődsz vele, az ő oldalán állsz, és a leg-
jobbat akarod neki. Ezért mondta el Mózes 
a feddő beszédét azután, hogy megnyerték 
Szichon és Og ellen a harcot. Éppen most 
bizonyította be újfent a nép iránti elkötele-
zettségét. A zsidók tudták, hogy ha kritikával 
élt is, ez csak szeretetből volt.

A puding próbája az evés
Az eredeti héber szöveg világosabbá teszi a 
fen tieket. A Tóra azt mondja: Adj tocháchát 

– Senki sem ajánlhat szállást Ráv Áchá-
nak! – jelentette ki Ábájé.

Emiatt Ráv Áchá majd csak a Bét Mid-
rásban fog tudni aludni, így biztosan ösz-
szetalálkozik majd a démonnal. A Midrás 
szerint Ábájé arra számított, hogy csoda tör-
ténik, és Áchá megöli a démont.

Ráv Áchá megérkezett a városba. Mivel 
sehol sem kapott menedéket, nem tudott 
mit tenni, a Bét Midrásban tért nyugovóra. 
A démon, hétfejű kígyó alakját öltve, meg-
támadta. Ráv Áchá elkezdett imádkozni. 
Minden egyes meghajlásánál a kígyó elvesz-
tette egy-egy fejét, majd elpusztult.

– Ha nem történt volna csoda, komoly ve-
szélyben forgott volna az életem – emléke-
zett vissza Ráv Áchá a város „vendégszere-
tetére”.

A Máhársá két alapvető kérdést tesz fel. 1) 
Hogy tehette ki Ábájé Ráv Áchát ilyen ve-
szélynek, a csodában bízva? 2) Még ha csoda 
történik is, ez nem von-e le Ráv Áchá érté-
kéből? Szóval: hogyan hozhatta Ábájé olyan 
helyzetbe Ráv Áchát, hogy legrosszabb eset-
ben megölhették volna, a legjobban pedig az 
érdemein esik csorba?

Egyszerűen így válaszol: Ábájé tudta, 
hogy Ráv Áchá imája elpusztítja majd a dé-
mont. Nem volt szó csodáról. „A hang Jákob 
hangja, de a kéz Ézsau keze.” Ugyanúgy, 
ahogy egy hivatásos ökölvívó győzelmét egy 
hároméves kislány felett nem mondanánk 
csodának, azt is egész természetesnek vehet-
jük, ha egy Ráv Áchá színvonalú zsidó imá-
val megöl egy démont.

Ábájé talán úgy gondolta, hogy az Örök-
kévaló még Ráv Áchá imája előtt – tekin-
tettel Ráv Áchá érdemeire – megsemmisíti a 
démont. Ez valóban csoda lett volna, és mel-
lette eltörpültek volna Ráv Áchá érdemei. És 
Ábájé ezt merte megkockáztatni, hogy meg-
szabadítsa a várost a démon fenyegetésétől.

Szerénységében Ráv Áchá nem akarta a 
dé mon halálát az ő imájával magyarázni, 
ezért csodára hivatkozott. Ennek ellenére 
tény, hogy a démont Ráv Áchá imája „ütöt-
te ki”.

A második hetiszakasz ezen a héten – 
Másze – arról a 42 évről szól, melyeket a 
sivatagban vándorlással töltöttünk Erec 
Jiszráelbe való megérkezésünk előtt. Csak az 
út nehézségei által juthattunk el olyan szint-
re, amelyre szükségünk volt ahhoz, hogy be-
lépjünk Erec Jiszráelbe. Ez kell, hogy em-
lékeztetőül szolgáljon, amikor mindennapi 
életünk elkerülhetetlen küzdelmeivel szem-
besülünk. A küzdelem páratlan alkalom ön-
magunk gyarapítására.

Használjunk ki minden lehetőséget, ame-
lyet az élet nyújt! Használjuk ki a beszéd 
egyedülálló erejét, hogy közelebb kerül-
jünk a Teremtőhöz és egymáshoz! Cházák 
cházák veniszcházék!

fordítás · Horváth Marcell 
forrás · torah.org

N

folytatás a 6. oldalon

Ha tényleg 
szeretünk valakit, 

nem nézhetjük 
tétlenül, ahogy 

helytelen úton jár.
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zsidó hagyomány szerint Mózes tudott 
az Örökkévaló azon ígéretéről, misze-

rint elvisz bennünket az ígéret földjére, ahol 
istenszolgálatunk elérheti a legmagasabb fo-
kot. Mózes őszintén, szívből akarta, hogy 
bárcsak ő is eljuthatna oda.

Mózes beszél nekünk az imáiról „És imád-
koztam az Örökkévalóhoz abban az idő-
ben mondván…” (5Mózes 3:23), azonban 
az Örökkévaló elutasította Mózes imáit 
[lásd 5Mózes 3:26 – a ford.), és nem enged-
te meg neki, hogy betegye a lábát a tejjel és 
mézzel folyó országba. Sok helyen olvas-
hatjuk, hogy Mózes szakértő volt az imád-
kozásban. Kifejezetten hatásos imái voltak 
Egyiptomban és később a sivatagban is, ami-
kor Izrael többször is bajba jutott – és csakis 
Mózes imái voltak azok, melyek segítségével 
megmenekülhettek.

Most azonban azt látjuk, hogy Mózes imá-
ja hatástalan maradt. Mi történt? A kom-
mentátorok szerint az első szavakban rend-
kívül sok információ rejlik.

Váetchánán („És imádkoztam”) kétféle je-
lentéssel is bír:

1) lehet az imára vonatkozó tíz kifejezés egyike
2) vagy pedig vonatkozhat ez speciálisan az 

igaz emberek vágyaira (lásd Rási kommen-
tárja az 5Mózes 3:23 -hoz).

1. Jóindulatkérés
Hagyományosan azt hívjuk imának (Váet-
chá nán), amikor az Örökkévaló jóindulatát 
kérjük.

Mózes tudta, hogy nem juthat el az ígéret 
földjére, és amiatt kért a maga számára kü-
lönleges kegyet – hogy ez mégis sikerüljön.

Bölcseink szerint Mózes 515 intenzív 
imát fordított erre a célra. Amikor azonban 
az Örökkévaló nemet mondott, Mózes to-
vábbra is imádkozott abban bízva, hogy az 
Örökkévaló majd megkönyörül rajta.

Azonban az Örökkévalónak nyomós okai 
voltak, amiért nem engedte be Mózest az 
ígéret földjére – ezért mondta azt neki, hogy 
hagyja abba az imádkozást.

Ha eredménytelenül imádkozunk – akkor 
több mindenre is gondolhatunk:

A) Nem imádkoztunk elég erősen.
B) A válasz „nem”.
C) Nem imádkoztunk elégszer.
D) A válasz az, hogy „még nem”.
E) Nem megfelelően imádkoztunk.
Tehát sokféle oka lehet a hatástalanság-

nak. Viszont az imák számának is hatása van 
a mennyben.

A folyamatos ismétlés nemcsak „zaklatást” 
jelet. Az ismétlés egyfajta figyelemfókuszálás 
és koncentráció. Hasonlóképpen a mantra is 
egy meditációs eszköz, amellyel a meditáló 
személy egy kis dologra, gondolatra koncent-
rál – melyet újra és újra elismétel.

A szabályos imádság többféle hasonló-
ságot is mutat a meditációval. Minthogy 
Bölcseink a talmudi korokban meghatároz-
ták az imádkozás szövegét, az egy mant-
rához hasonló alakot kapott. Elmondod 
ugyanazt a szöveget újra és újra. Előbb 
vagy utóbb az imákat kívülről fogod tudni. 
Szinte folyni kezdenek az ajkainkról, min-
denféle különösebb erőfeszítés nélkül. Ezen 
ponton már különböző irányokban is terel-
hetjük őket. Miközben az ajkaink végzik a 
dolgukat, előfordulhat, hogy elkalandozik 
a figyelmünk, vagy pedig elérhetünk olyan 
gondolatokhoz, melyek közvetlenül az imá-
hoz kapcsolódnak, anélkül hogy az ima fo-
lyamát megszakítanánk, azonban elérhe-
tünk egy mélyebb tudatállapotot is.

Bölcseink azt javasolják, hogy törekedjünk 
ennek a mélyebb tudatállapotnak az elérésé-
re. Azt mondják, hogy a megfelelő ima révén 
az ember képes elveszíteni a fizikai világgal 
való kapcsolatot.

2. Az igazak kérése
Amikor a kommentátorok azt mondják, 
hogy a Váetchánánnak két jelentése van, a 
következő probléma merül fel. Hogyha ez a 
szó valóban az imádságra vonatkozik, akkor 
használhatjuk-e „igény” értelemben, amely 
nem azonos az imával?

Rási úgy magyarázza, hogy a Váetchánán 
gyöke a chinám szóból ered, amely „ingyen”-t 
jelent, csakúgy, mint az ingyen ajándék. Azt 
mondja, hogy az igazak sok jót cselekednek, 
ők mégis ingyen ajándékot kérnek, mert nem 
bíznak az érdemeikben, melyekért cserébe 
kaphatnák azt.

Amennyiben az érdemeinkkel való alku-
dozás működik, miért nem tesszük? És miért 
nem jelenthet az ingyen ajándék iránti igény 
ugyanúgy egyfajta imát?

Pedig valójában az. Valójában imádko-
zunk Istenhez, amikor az egyes cselekedete-
inkért cserébe kérünk is valamit. Azt mond-
hatjuk: „Adakozom ma egy dollárral, kérlek 
Isten, add, hogy átmenjek a záróvizsgámon.” 
Ez valójában ima. Miért nem teszik az igazak 
mégis ezt? És ha ők nem így imádkoznak, 
miért nem teheti bárki azt, amit ők tesznek?

A válasz az, hogy az igazakban meg van az 
a képesség, hogy ima nélkül is eljuttassák az 
igényeiket az Örökkévalóhoz. Amikor köze-
li kapcsolatban vagyunk valakivel, kérhetünk 
úgy is, hogy nem alkudozunk. Az igazak ké-
pesek kérni valamit Istentől úgy is, mint kö-
zeli barátok. Szeretik az Örökkévalót, és Ő 
is szereti őket. Nekik nincs szükségük arra, 
hogy úgy imádkozzanak a Teremtőhöz, mint 
a legtöbbünk. Csakhogy mi távol érezzük 
magunkat az Örökkévalótól.

A szívből jövő igaz ima roppant hatásos. 
Nem kell, hogy ehhez kurzusra járjunk. Csak 
tegyük meg. 

Viszont több mód van az imára, amely 
azonban időt és a technika elsajátítását igény-
li. Mindez az érzések és a költészet világa. Ha 
rászánjuk az időt, hogy a módszereinket ki-
fejlesszük, akkor élethosszig tartó jutalomban 
lesz részünk.

fordítás · Sasvári Ildikó
forrás · aish.com

Ima és meditáció
Rabbi Max Weiman

Váetchánán

A

Törődés
Tocháchát adni mindenki kötelessége. Nem 
szabad elfordulnunk a másiktól a szükségben. 
Ezért áll e mellett a vers mellett az, hogy „Ne 
állj testvéred vére mellett.” (3Mózes 19:16.) 
Ha tényleg szeretünk valakit, nem nézhet-
jük tétlenül, ahogy helytelen úton jár. Ki kell 
nyúltanunk felé a kezünket, és segítenünk 
kell. A Talmud (Sábát 119) azt mondja, hogy 
Jeruzsálem azért lett lerombolva, mert az em-
berek nem utasították rendre egymást. Ma a 

zsidó nép lassan elvérzik az asszimiláció miatt. 
Proaktívnak kell lennünk a Tórához való köze-
lítésükben. Hogyan?

Jobb példát mutatva. A tocháchá nem azt je-
lenti, hogy ordibálunk vagy kritizálunk, ha-
nem példamutatást jelent. Ha a szekuláris 
izraeliek nem értékelik a Sábesz melegét és 
szentségét, az azért van, mert a vallásosok nem 
tartják meg azt a megfelelő módon. Ha igazán 
sugároznánk magunkból a Tóra szépségét, ak-
kor az mindenki számára nyilvánvaló lenne. A 
Talmud azt mondja, hogy Mózes azért tudott 
hatni a népre, mert maga járt elöl a jó példával.

A Bölcseink kérdezik: honnan fogjuk tud-
ni, hogy valóban ő a Messiás, amikor majd 
eljön? A válasz: magától értetődő lesz. Persze 
lesznek technikai bizonyítékok is, de a sze-
mélye nyilvánvaló lesz. Olyan édes és tiszta 
Tóra-szavakat fog beszélni, hogy senki sem 
érzi majd a szükségét, hogy megkérdőjelez-
ze. Tiszta, pozitív energia lesz, mely mindent 
felülír. És ilyen az igazi tocháchá szépsége is.

fordítás · D. Ch.
forrás · aish.com

az 5. oldal folytatása
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bben a hetiszakaszban többek között a 
Szentföld dicsérete hangzik el. Itt olvas-

suk: „Erec áser ávánehá bárzel ” – azaz „or-
szág, melynek kövei vas”. (5Mózes 8:9.) A 
Talmud így magyarázza, értelmezi ezt a di-
cséretet: ne úgy olvasd, hogy ávánehá (kö-
vei), hanem bonehá (építői). Kik ezek az épí-
tők? Nem mások, mint a Tóra tanulói, akik 
tudásukkal felépítik az országot.

Miben hasonlítanak a tóratanulók a vasra? 
Ezt Salamon király Példabeszédeiből tud-
juk meg: „A vasat a vas élesíti, az ember éle-
síti a társa tekintetét.” (27:17.) Azok, akik 
együtt tanulnak, vitáznak, egymást élesítik. 
Az Örökkévaló akarata az, hogy a különbö-
ző háttérből jött emberek különböző vélemé-
nyeiket, kialakult látásmódjuk szerint megvi-
tassák. A nagy tóratudósokban kialakul egy 
idő után egy kép, egy nagy egész, a világról, a 
Tóra szemüvegén keresztül, de ez a kép csakis 
az ő képe lesz, az ő személyiségére legjellem-
zőbb módon. Ebből is látszik, hogy a zsidó 
felfogásnak nem ideálja a „szabvány”, a sok 
egyformán gondolkodó ember. A Tórához 
mindenkinek a saját módján kell közelítenie.

A Pirké Ávot (6:6) leírja a 48 utat, amely 
a Tórához elvezet. Ezek közül az egyik az 

alapos (szinte szőrszálhasogató) vita a tanu-
lótársakkal (dikduk cháverim). Aki csak el-
olvassa a tanulandó szöveget, de nem „köt 
bele”, nem kezd el rajta vitázni, ezt a lép-
csőfokot nem fogja meglépni, így nem fog 
teljes tudásra jutni. Szerencsére népünknek 
nem ez a legnagyobb problémája, hogy ke-
veset vitatkozna, a zsidóknak ehhez közis-
merten nagy kedvük van.

Hogyan tudnánk pontosan megfogni a vi-
tán keresztül elérhető pozitív eredményeket? 
Hasonlítsuk össze a kezdő tanulót a haladó-
val, az egyedül tanulót a párban vitatkozó-
val, és nézzük meg a különbségeket. A zsi-
dóságban a hagyományos tanulási forma a 
chevruta, a párban tanulás. Ez manapság a 
gyakorlatban, kezdő tanuló esetén a szeku-
láris világ „magántanár” fogalmához hason-
lóan működhet, de fontos különbség, hogy 
akihez magántanárt hívnak, mert problémái 
vannak az előrehaladással, gyengének, te-
hetségtelennek érezheti magát, ezzel szem-
ben a chevrutában tanuló „micvét teljesít”. 
Ezért aztán gyökeresen másfajta élmény a 
ket tő. A chevruta a mindenkinél személyre 
szabott haladási tempó. A tanulópárok kö-
zött kialakuló személyes viszony lehetővé 

Ékev

Élesítsük egymást
Szántó-Várnagy Ádám

teszi a kérdést, vitázást, így aztán mindenki 
azt értheti meg az anyagból, ami őt a legjob-
ban érdekli. Ezáltal a Tórához is személyes 
kötődése lesz a tanulóknak. Nem utolsósor-
ban mivel a chevrutában tanulás különlege-
sen nagy micve, ezért (szemben a gyakran 
borsos árú magántanárokkal) a chevruta vi-
lágszerte teljesen ingyenes.

Az idő előrehaladtával a tanulóból tanító 
lesz, illetve önállóan is alkalmas lesz a ta-
nulásra. Olyan chevrutában is részt vesz, 
amelyben mindkét tanuló nagyjából ugyan-
azon a szinten van. Ez a vita egy újabb szint-
jét teszi lehetővé. Az emberben ugyanis 
idővel kialakul egy világnézet, egyfajta ér-
telmezése mindennek, amit tapasztal: mi 
miért van, hogyan jött létre, hogyan, miért 
alakult ki éppen így. Aki egyedül, „remete-
ként” tanul, annak esélye sincs arra, hogy 
megtapasztalja, hogy más emberek ugyan-
arról a világról másként is vélekedhetnek. 
A másik fél véleményének értelmezése ké-
pesség, mely fejleszthető, gyakorolható. Az 
ilyen közös tanulások során az ember ráérez 
erre, szinte bele tud helyezkedni a másik bő-
rébe, és olyan, mintha kétszeres ereje lenne, 
hiszen most már nemcsak a saját fejével tud 
gondolkodni, hanem a másikéval is.

Gondoljunk csak bele, mekkora potenci-
ált is jelent ez. Azt mindnyájan tudjuk, hogy 
vannak „zsenik”, mondjuk, 100 emberből 1. 
(Azt a különleges képességet már sajnos ke-
vésbé érezzük, amit az Örökkévaló minden 
emberbe, így belénk is elültetett, amilyen 
szempontból mi magunk is „zseninek” szá-
mítunk.) Ha két zseni összeül, és egy téma 
megértésén, egy célon dolgoznak, mivel tel-
jesen más szemszögből látják a világot, óri-
ási rálátásuk lesz. Ha tovább növeljük a szá-
mot, és csak a saját ismeretségi körünket 
vesszük alapul (ami mondjuk 600-700 fő), 
az máris 6-7-szeres energia. Mindennek fé-
nyében érthetetlenné válik, hogy egyáltalán, 
hogyan is létezhetnek még problémák a vi-
lágon? Ha megtapasztaltuk az 1 (egyéniség) 
erejét, majd a 2 (chevruta) erejét, és ezt gon-
dolatban továbbvisszük csoportokra, esé-
lyünk van arra, hogy megérezzük azt a nagy 
cselekvőképességet, amivel az Örökkévaló 
az embereket felruházta. Fontos, hogy en-
nek a potenciálnak mindig tudatában le-
gyünk, mert csak így van esélyünk arra, 
hogy meg is valósíthassuk.

E
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a választanod kellene, inkább sü-
ket vagy vak lennél? Isten megtil-

totta, hogy ilyet tegyünk, de tételezzük fel, 
hogy választanod kellene aközött, hogy a lá-
tásodat vagy a hallásodat veszítsd el. A ket-
tő közül melyiket tartanád meg? A mostani 
hetiszakasz egy gondolata ezzel a kérdéssel 
foglalkozik.

Az első vers (5Mózes 11:26) így szól: 
„NÉZD, ma áldásokat és átkokat helyeztem 
eléd.” Isten bármi megfogható vagy látható 
dolgot helyezett eléjük? Nem, Isten az áldá-
sok és az átkok szellemi megfogalmazása-
it írta le. Tehát mit értett azon, amikor azt 
mondta, hogy „nézd”?

Nyilvánvalóan itt a „nézni” szó valaminek 
a megértésére utal. A „nézni” szót itt valami-
nek a megértésével kapcsolatban használjuk, 
ugyanúgy, mint amikor azt mondjuk, hogy 
„Látod, mit mondok neked?”, mivel a látás 
a legmegbízhatóbb és legerősebb érzékszer-
vünk. (Lásd Rádák Zechárjá könyvéről 1:9.)

Ahhoz, hogy megértsük ezt a gondolatot, 
vegyünk példaként egy kutyát és a szaglá-
sát. Mivel a kutya legmegbízhatóbb és leg-
erősebb érzékszerve a szaglás, ha tudna be-
szélni, és egy gondolat megértését szeretné 
közvetíteni, akkor azt mondaná: „Érzem az 
illatát! Most már értem, hogy mit mondasz.”

Ha a látás a legerősebb érzékünk, és ez az oka 
annak, hogy a hetiszakasz ezzel a szóval kezdő-
dik, akkor ez néhány kérdéshez vezet. Először 
is a Tóra néha a „hallás” szót használja a meg-
értésre. Például, „Halljad Izrael, az Örökkévaló 
a mi Istenünk, az Örökkévaló egy!” Miért ne 
használná a Tóra mindig a „látás” szót, amikor 
egy megértés belsővé tételére akar utalni, ha ez 
a legmegbízhatóbb érzékszervünk?

Ráadásul ha a látás a legerősebb érzék-
szervünk, akkor súlyosabban kellene bün-
tetni azt, ha valaki megvakít egy másik em-
bert, mint ha megsüketíti. Mégis a Talmud 
Bává Kámá 85b úgy rendeli, hogy sokkal 
többet kell fizetni egy másik ember meg-
süketítéséért, mint a megvakításáért. Pedig 
éppen ellenkezőleg kellene lennie!

Ahhoz, hogy mindkét kérdést meg tudjuk 
válaszolni, be kell vezetnünk még egy ténye-
zőt az egyenletbe a legerősebb és legmegbíz-
hatóbb érzékszerven túl. Ez pedig a mások-
kal való kommunikáció.

Helen Keller1 egyszer azt mondta: „Ha 
azt kérdezed tőlem: melyiket választanám, 
ha visszakaphatnám az egyik érzékszerve-
met, a látásomat vagy a hallásomat, a hallást 
választanám. Ha vak vagy, az elvág a világ-
tól, de ha süket vagy, akkor az elvág attól, 
hogy kapcsolatba lépj és kommunikálj az 
emberekkel. Inkább az embereket válasz-
tom, mint a világot.”

A hallás értékesebb, ha a veszteség megté-
rítésére kerül sor, mivel komolyabb nélkülö-
zést jelent annak a képességnek az elveszté-
se, hogy kapcsolatba lépjünk és osztozzunk 
másokkal. Lehet, hogy a látás a legerősebb 
érzékszervünk, de az emberi kapcsolatok és 
a kommunikáció alapvetőbb fontosságú az 
emberi létezéshez.

A Tóra eltérő üzeneteket szeretne közve-
títeni, és ennek függvényében választja meg, 
hogy a „látás” vagy a „hallás” szót használja 
valami megértésének a kifejezésére. Amikor 
a Tóra a „smá”, „halld” szót használja, ak-
kor ez azt jelzi, hogy elköteleződéseinkben 
az értelmünket kell használnunk. 

„Reé” – látni – azt jelenti, hogy elkötele-
ződéseinkben az érzelmeinknek is részt kell 
venniük. A „halláshoz” nagyobb és mélyebb 
megértésre van szükség, a „látáshoz” pedig 
az, hogy ez a már meglévő megértés na-
gyobb visszhangot verjen bennünk.

A „halláshoz” azért van szükség nagyobb 
és mélyebb megértésre, mert amikor képe-
sek vagyunk meghallani valakit, akkor ké-
pesek vagyunk valóban kommunikálni vele. 
(Bármennyire fontos is a jelbeszéd a hallás-
károsultak számára, nem képes teljes mér-
tékben helyettesíteni az emberek közötti 
kommunikáció legmagasabb és legmélyebb 
szintjeit, melyeket a hallás révén tapasztalunk 
meg.) A „látást” arra használjuk, hogy össze-
gyűjtsük az érzelmeinket, és ezzel komolyan 
reagáljunk egy már meglévő megértésre, mi-
vel a látás a legerősebb és legmegbízhatóbb 
érzékszervünk. Igazán csak „hiszem, ha lá-
tom”, és sokkal könnyebben rábízhatom ma-
gam valamire, ha látom, mint ha csak hallom.

Ez megmagyaráz egy rendkívül érde-
kes fogalmazási különbséget a Zohár és a 
Talmud között. Nagyon gyakran, amikor a 
Talmud új információkat és tényeket közöl, 

1  Amerikai író, aktivista és előadó; az első siket és 
vak diák, aki főiskolai diplomát szerzett (1880–1968).

a bevezető mondat ez: „Gyere és halld”, ará-
mi nyelven „Tá smá”. Amikor a Zohár kö-
zöl új információt, a bevezető mondat ez: 
„Gyere és lásd”, „Tá cházi”. Miért van ez a 
különbség?

Világossá válik annak tükrében, amiről ed-
dig beszéltünk. A Talmudban megtalálható 
mindaz, amit felfedtek előttünk, a racionális 
Tóra, amely „nigle”-ként, felfedettként ismert. 
A Tóra ezen része nagyszerű és mély logikai 
gondolkodást és szellemi megértést tükröz. 
Ez az, amiért a „hallás” rendkívül szükséges, 
mivel a „hallás” révén jön létre a világos kom-
munikáció a racionális síkon.

A Zohár a zsidó misztika főműve, amely 
túlmegy a racionalitás és a logika világán, a 
természetfölötti és elrejtett világ irányába. 
Ez a „nisztár”, az elrejtett Tóra. A „látás” az 
az érzékszerv, amely képes felébreszteni az 
érzelmeinket ahhoz, hogy komolyan reagál-
junk, és a Zohár fő szerepe az, hogy meg-
erősítse a szenvedélyt és az érzelmeket a lel-
künkben és a szellemünkben. Ezért mondta 
azt Rabbi Avraham Jesájá Karelitz (aki 
„Cházon Is” néven volt ismert), hogy ami-
kor a Zohárt tanulmányozzuk, akkor meg-
tapasztaljuk Mennyei Atyánk édes „ízét”.

A Reé hetiszakasz első versében a „lát-
ni” a legmegfelelőbb szó a téma miatt. Az 
Örökkévaló leír egy esküket tartalmazó szer-
tartást a Tóra megtartásáért, amelyben áldá-
sok és átkok találhatók. Ezt a szertartást csak 
később tartották meg, amikor a zsidók átha-
ladtak a Jordán folyón Izraelbe. Akkor miért 
mondja az Örökkévaló, hogy „Nézd, MA ál-
dásokat és átkokat helyeztem eléd”? Az áldá-
sokat és az átkokat nem akkor helyezte elé-
jük, tehát miért mondja azt, hogy „ma”?

VAN valami, ami ma történik. Isten átad-
ja azt a tudást és tudatosságot, hogy lesz egy 
áldásokat és átkokat tartalmazó szertartás. 
Ehhez az eseményhez rengeteg előkészület-
re van szükség, és a zsidó népet előre tuda-
tára kell ébreszteni így – „ma”. A „ma” azt 
jelenti számukra, hogy kerüljenek belülre, 
és vállaljanak érzelmi elköteleződést arra, 
hogy felkészülnek az áldások és átkok fé-
lelmetes eseményére. Ezzel nem a távoli jö-
vőben kell foglalkozni. Ezzel most kell szá-
molni és fel kell rá készülni – ma.

fordítás · Domán Sándor
forrás · aish.com

Reé

Ha a kutyák beszélni tudnának
Rabbi Boruch Leff

Ha
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A judaizmus vietnami feltámadása
Arató Mátyás

ietnamban a zsidóság a hivatalos adatok 
alapján 300 főt számlál, tehát az igen 

kis lélekszámú közösségek közé sorolhatjuk, 
így nyilvánvalóan jelentéktelen hányadát ké-
pezi az ország 91,5 milliós lakosságának. A 
zsidóság jelenléte még csak nem is nyúlik 
messzi történelmi távlatokba, mindössze a 
XIX. század eseményeihez kell visszaugra-
nunk az időben, története ugyanakkor több 
érdekességgel is szolgál.

Az első zsidók Vietnamban a franciákkal 
együtt érkeztek. Vietnam függetlenségét fo-
kozatosan ásta alá Franciaország sorozatos 
katonai hódításokkal 1859 és 1885 között, 
míg végül a császári uralom megbukott, az 
ország Francia Indokína része lett. A francia 
igazgatás jelentős politikai és kulturális válto-
zásokat hozott a vietnami társadalomban; ül-
tetvényes gazdálkodást vezettek be, dohányt, 
indigót, teát és kávét exportáltak. A londoni 
székhelyű – egyébként a mai napig is műkö-
dő – Jewish Chronicle című újság 1860-as és 
1870-es években megjelent számaiban több 
utalást is találunk arra nézve, hogy Saigonban 
zsidók hoztak létre telepet vagy telepeket.

Saigont valószínűleg az I. és a VI. század-
ban mint halászfalut alapították a khme-
rek, később nagy kereskedelmi központ 
lett, kínaiak, indiaiak, malájok kereskedtek 
itt. A franciák 1859. február 17-én érkeztek 
Saigonba, 1891-ben megépítették a postát, 
és a városba misszionáriusok érkeztek. 1862. 
június 5-én Saigon lett Indokína fővárosa. A 
kaucsuk és a rizs termesztése kezdődött el 
ekkor. Saigon 1976. július 2-án veszi fel Hồ 
Chi Minh nevét, így a mai hivatalos magyar 
neve Ho Si Minh-város.

A zsidók tevékenységét érintő források 
közül az első, a Jewish Encyclopedia (Zsidó 
Enciklopédia) említ egy bizonyos Jules Rueff 
nevű francia kereskedő-hajótulajdonost, aki 
Indokínában vált a francia befolyás úttörőjé-
vé az 1870-es években. Egy másik forrás, az 
Encyclopedia of the Jewish Knowledge (A zsi-
dó tudás enciklopédiája) úgy fogalmaz, hogy 
1872-ben Rueff a Francia Indokína fejlesz-
téséért felelős emberek tipikus alakja volt. 
Más források is megemlítik, hogy egyrészt ő 
volt Kokinkínában a Saigon–My Tho vasút-
vonal tervének kiötlője, másrészt alapítója és 
vezérigazgatója volt a Messageries Fluviales 
de Cochinchine-nak (Kokinkínai Folyami 
Kézbesítők), mely nagyban elősegítette a 
francia kereskedelem felvirágzását a Mekong 
folyó vonalán. A gőzhajót, amely a Mekong 
folyón közlekedett ekkor, épp Jules Rueffnek 
nevezték el, hogy ne merüljön feledésbe a 
térségben kifejtett tevékenysége.

A Universal Jewish Encyclopedia (Egyetemes 
Zsidó Enciklopédia) alapján tudhatjuk, hogy 
az egyik legkiemelkedőbb zsidó figura 
Vietnamban Sylvain Lévi volt, aki mások-
kal együtt 1902-ben Hanoiban alapítója 
volt a híres École française d’Extrême-Orient-
nek (Távol-keleti Francia Iskola). Az École 
française d’Extrême-Orient több Ázsia-
specifikus tudományágban jeleskedett, a 
nevükhöz köthető például a kínai manda-
rin nyelv egyik ismertebb latin betűs átírá-
sa is, melyet csak egy a napjainkban elterjedt 
rendszer szorított ki végképp a használatból.

A következő jelentősebb állomást az 1940-
ben megalakuló antiszemita Vichy-kormány 
jelentette. A Vichy-kormány antiszemitiz-
musa annak az antiszemitizmusnak volt a 
betetőződése, mely a Dreyfus-ügy óta tar-
tott egybe több jobboldali politikai csoportot 
Franciaországban. Ez a létező antiszemitiz-
mus alapozta meg azt az aktív együttműkö-
dést, amellyel a franciák a zsidók összegyűj-
tésében segédkeztek, és amelynek célja az 
volt, hogy megnyerjék a németek jóindulatát. 
1941-ben a zsidóság összlétszámához mért 
arányának megfelelően az általános iskolá-
ba járó diákoknak maximum 2%-a lehetett 
zsidó, 1942-ben pedig 15 kormánytisztvise-
lőt bocsátottak el állásából zsidó voltuk mi-
att, majd ezt követte a zsidók elbocsátása a 
banki, biztosítási, reklám és marketing, hiva-
tali és vállalati szektorokból. Jellemző példa 
volt, hogy Leo Lippmannt, a Hanoi Villamos 
Vállalat egykori igazgatóját azután bocsátot-
ták el állásából, hogy posztjáról leváltották, 
és alacsonyabb pozícióba helyezték. Amikor 
azonban a hatóságok úgy ítélték meg, hogy a 
Vichy-kormány döntései károsak az ország-
ra nézve, akkor egyes esetekben eltekintettek 
azok alkalmazásától, miként George Coedès 
esetében is, aki a már említett École française 
d’Extrême-Orient alkalmazottja volt, és aki 
Tonkin elöljárójának is segédkezett. A zsidó-
ellenes törvényeket végül 1945 januárjában 
helyezték hatályon kívül.

Később, 1971-ben 12 francia zsidó maradt 
Dél-Vietnamban, mindannyian Saigonban. A 
vietnami háború alatt országszerte ideiglenes 
zsidó közösségeket szerveztek, ennek azon-
ban a fő oka abban keresendő, hogy az ame-
rikai hadsereg kötelékében csak Vietnamban 
körülbelül 30.000 zsidó katona szolgált. A 
gyors emelkedést azonban gyors csökkenés, 
pontosabban megszűnés zárta hosszú időre: 
Dél-Vietnam veresége után 1975-ben gya-
korlatilag nem maradt zsidó az országban.

Történelmi változás következett be 
1986-ban. A Kommunista Párt szabadpia-

ci reformokat vezetett be. Az állam hatalma 
változatlan maradt, de lehetővé vált a me-
zőgazdasági üzemek és más vállalkozások 
magántulajdona, leépítették a korlátozáso-
kat, és bátorították a külföldi tőkebefekte-
tést, így a zsidók száma is lassan emelkedni 
kezdett. Vietnam gazdasága jelenleg a leg-
gyorsabban növekvők közé tartozik a vilá-
gon, ezért ez az ország is az ún. „kis tigrisek” 
közé tartozik.

Ami a vietnamiak zsidósághoz való hoz-
záállását illeti, az Amerikai Kormányzat 
szerint 2005-ben „semmiféle antiszemi-
ta incidensről nincs hír, az ország zsidó la-
kossága pedig kizárólag külföldiekből áll”. 
2006-ban Ho Si Minh-városban megnyílt 
a Chabad Lubavics központja, amely azóta 
a vietnami gazdaság első számú központja. 
Egy, a Chabad által készült videofilm be-
mutatja, miként érkezett Rabbi Menachem 
Hartman Vietnamba, milyen problémák-
kal kellett megküzdeniük, amikor elkezdték 
feltérképezni a környéket. A központot el-
sősorban turisták és üzletemberek látogatják 
Izraelből és az Egyesült Államokból. 2007-
ben a Jewish Telegraphic Agency (Zsidó 
Távirati Iroda) szerint kb. 100 Do Thái, azaz 
zsidó él Hanoiban, és kb. 200 Ho Si Minh-
városban.

Kétszázan vettek részt az erev ros hasánái 
vacsorán 2008-ban, némi izgalom közepette, 
mivel a kóser ételeket szállító konténer há-
rom órával az ünnep beállta előtt érkezett 
meg. A Hartmanék előtt álló legnagyobb ki-
hívást épp a kóserság, azaz annak hiánya je-
lenti. A szupermarketekből minden esetben 
üres kézzel kellett távozniuk, s amikor kis-
babájuk, Lévi kóser tápszere kifogyott, nagy 
bajban voltak. Teljesen véletlenül, egy oda-
látogató kósersági felügyelőtől tudták meg, 
melyik az a szupermarket, ahol néha szok-
tak árulni kóser élelmiszert. A givátájimi 
Zánd rendező házaspár Gut sábesz, Vietnam! 
címmel, négy hónapon át forgatott egy 53 
perces dokumentumfilmet a hat éve meg-
nyílt Chabad-házról és a helyi sliách házas-
párról, Menáchem és Ráchel Hartmanról. 
Péntekenként kiddus, szombatonként tóra-
olvasás és ebéd segíti az összejöttek aktivitá-
sát. A zsidó közösség időnként – különösen a 
Têt, a vietnámi Hold Újév idején – sok turis-
tával is kiegészül. Izraelből igen sokan jönnek 
Délkelet-Ázsiába, mert igen jók a pénzváltá-
si arányok. Lassan 3 éve nyílt egy kóser étte-
rem Saigon belvárosában (az 1. kerületben), 
de zsidó ételekkel egyébként egyelőre csak a 
Chabad által szervezett kiddusokon lehet ta-
lálkozni.

V
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Tóra talán legismertebb és legtöbbet 
em lített mondata: „Halljad Izrael, az 

Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló 
egy.” (5Mózes 6:4.) Ez az egyik első mondat, 
amelyet egy kisgyermeknek megtanítunk, és 
ezzel a mondattal távozik az ember ebből a 
világból. Ebben a rövid, hatszavas mondat-
ban fogalmazza meg a Tóra az egyik legfon-
tosabb alaptételét és hitvallását.

Írott forrása ugyan Mózes 5. könyvében, 
a Váetchánán hetiszakaszban található, azon-
ban Bölcseink hagyománya alapján törté-
nete visszanyúlik egészen Jákob apánkig. 
Amikor Jákob összegyűjtötte fiait a halálos 
ágyához, szerette volna nekik felfedni, hogy 
mi fog történni a napok végén, de eltávo-
zott tőle a Sechiná (az Örökkévaló jelenléte). 
Azt mondta: talán, I-ten ments, van a gye-
rekeim között olyan, aki nem a helyes úton 
jár? Úgy, ahogy Ábrahámtól született Jismáél 
és apámtól, Jicháktól Ézsau? Azt válaszolták 
erre a fiai: Smá Jiszráél, halljad Izrael (apánk), 
az Örökkévaló a mi Istenünk, az Örökkévaló 
egy, úgy, ahogy a te szívedben csak egy van, 
úgy a mi szívünkben is csak egy van. Akkor 
azt mondta Jákob: Báruch sém kevod málchuto 
leolám váed, áldott a tisztelt királyságának a 
neve örökké. (Peszáchim 46a.)

Tórai tevőleges micvá a kriát Smá, azaz a 
Smá Jiszráél szakaszának a felolvasása na-
ponta kétszer, este és reggel (ahogy erre a 
szakasz maga is utal). Alapvetően ennek a 
micvának nincs semmi köze az imádkozás-
hoz, hiszen ez egy önálló, az imától függet-
len micvá, de Bölcseink mégis beillesztették 
az imarendbe, a reggeli és esti imába. Ebből 
kifolyólag ha valaki valamilyen oknál fogva 
nem tudja elmondani a reggeli vagy esti imát, 
vagy esetleg az ima időpontja nem egyezik a 
Smá olvasásának az időpontjával, akkor füg-
getlenül az imától kell a kriát Smá micváját 
teljesíteni.

Látszólag ez kifejezetten egyszerűen tel-
jesíthető micvá, egy rövid szakasz felolvasá-
sa, amihez nem szükséges semmilyen külön 
eszköz, nem szükséges elmenni a zsinagógá-
ba, és nem kerül egy fillérbe sem, de igazából 
még alapszinten is nagyon komoly feladat 
eleget tenni a kriát Smá micvájának.

Rámbám a Moré Nevuchimban (a Té vely-
gők útmutatójában) ezt írja: „És tudjad, hogy 
mindezeknek a szolgálatoknak, mint például 
tóratanulás, imádkozás, vagy a többi micvák 
megcselekvésének a célja nem más, mint 
hogy az ember beletanuljon, és foglalkozzon 
az Örökkévaló parancsolataival és (arra az 

időre) elforduljon a világ dolgaitól, mintha az 
Örökkévalóval magával foglalkoznál, és min-
den más dolog teljesen megszűnne létezni. 
[…] És itt elkezdem számodra az útmutatást, 
hogy hozzászokjál, és megtanuld ezt, amíg el 
fogsz jutni ehhez a nagy célhoz. Az első do-
log, amit kezdjél csinálni, hogy fordítsd el a 
gondolataidat minden egyéb dologtól, ami-
kor a Smát olvasod és imádkozol. Nem elég-
séges, hogy csak a Smá első mondatára, il-
letve az Ámidá (főima) első áldására fordítsd 
a figyelmedet! Sok év után, ha megerősödsz 
ebben, kezdd el, hogy minden, amit olvasol 
a Tórában, vagy hallasz, arra tedd egész szí-
vedet és gondolataidat, hogy megértsd, amit 
hallottál vagy olvastál!” (3. rész 51. fej.)

Tehát a Rámbám szerint jó pár évnyi ak-
tív tanulmányozást fektethetünk bele a Smá 
micvájába!

És a Smá szakaszának az első mondatával 
is hosszú-hosszú időt tölthetünk, amíg sike-
rül eleget tenni a micvának, illetve, amíg fel-
fedezzük a benne rejlő mélységes tartalmat.

Az első mondathoz háromféle káváná 
(szándék, odafigyelés) szükséges.

Az első: eleget tenni annak az alapvető kö-
telességnek, amely minden más micvá megte-
vése előtt is szükséges, micvot crichot káváná, 
azaz a micvák teljesítéséhez szükségszerű az 
a szándék, hogy én ezáltal a tevékenység ál-
tal az adott micvát szándékozom teljesíteni. 
(Sulchán Áruch, Orách Chájim 60,4.) Ha nincs 
meg ez a szándék, hiába végeztem el a tevé-
kenységet, úgy számít, mint ha nem csinál-
tam volna semmit. (Kivéve olyan esetekben, 
amikor a magatartás ráutaló, világos, hogy az 
illetőnek nem lehet más szándéka, mint az 
adott micvá teljesítése.) Ezért mielőtt a Smá 
első szavát kimondanánk, szükséges azt gon-
dolni, hogy ez által az olvasás által szeretném 
teljesíteni a Smá micváját.

A második, pérus hámilim, a szavak értel-
me, tehát miközben olvassuk, gondolnunk 
kell a szavak értelmére. Ha az első mondat-
ban nem gondoltunk a szavak értelmére még 
bediávád, megtörtént esetben sem teljesítet-
te a micvát, újra kell olvasni. (Sulchán Áruch, 
Orách Chájim 60,5.) 

Mi a Smá szavainak az értelme?
Az első lépés, hogy ugyan a smáolvasás 

szakaszait beillesztették Bölcseink az ima-
rendbe, mégis van egy alapvető különbség 
az imák és a smáolvasás között. Az imá-
ban az egyén, illetve a közösség beszél az 
Örökkévalóhoz. A Smában az Örökkévaló 
beszél hozzánk. Azt írja a Tur (Ráv Ámrám 

nevében), hogy mindennap úgy kell tekinte-
nünk a Smára, mintha a király új, aznapi ren-
deletét olvasnánk.

Smá – halljad. A Tórában a hallás nem ki-
zárólag a szimpla fizikai hallásra vonatkozik, 
hanem a megértésre is. És nem is csak annyit 
jelent, hogy az adott információnak tudato-
sodnia kell a hallgatóban, hanem egy ennél 
mélyebb szintű megértés, hogy eljusson az 
információ a hallgató „személyéhez”, önma-
gához, értse meg és fogadja be azt.

Jiszráél – ugyan a „Jiszráél”, Izrael szó vo-
natkozhat az egyénre is, tehát érthetem úgy, 
hogy a szakasz személyesen nekem beszél, de 
talán inkább vonatkozik itt Izraelre, a zsidó 
népre. Tehát nekem mint hallgatónak fel kell 
emelkednem az egyén szintjéről a közösség 
szintjére, ne csak egy darab egyénként nézzek 
magamra, hanem az egész részeként. Világos, 
hogy egy közösség, egy egész, teljesen más 
minőségi szint, mint akár a legkiemelkedőbb 
egyén.

Hásem – az Örökkévaló. Az Örökkévalónak 
különböző nevei vannak, amelyek létezésé-
nek, a világhoz való kapcsolatának különböző 
aspektusaira utalnak. Az Örökkévaló itt em-
lített első nevének van egy írott és egy olva-
sott változata (hiszen a leírt változatát csak a 
Szentélyben és ott is csak a kohénoknak volt 
szabad kimondaniuk – ezért mi ezt a nevet 
máshogy ejtjük, mint ahogy le van írva, de 
mind a kettőnek az értelmét bele kell gondol-
ni). A leírt verzió, jud – hé – váv – hé jelen-
tése: volt, van és lesz, aki létben tart minden 
létezőt. Az olvasott verziójának (Á-do-náj) 
pedig az a jelentése, hogy mindennek az ura 
(az ádon szó urat jelent).

Elokénu – az Istenünk. Az Elokim név a 
jelentése: minden erő és lehetőség birtoko-
sa, minden történés és létezés alapvető oko-
zója. Még egy jelentéssel bír ez a név: aki 
felügyeli a világot. Amikor az Elokénu (a 
mi Istenünk) formát használjuk akkor az 
Örökkévalónak a zsidó népre gyakorolt kü-
lönleges felügyeletére gondolunk.

Hásem echád – az Örökkévaló egy.
Mit jelent az, hogy az Örökkévaló egy? 

Természetesen azt is jelenti, hogy a zsidó-
ság monoteista vallás, azt gondolja és hirde-
ti, hogy csak egy Isten létezik. Azonban en-
nek az állításnak sokkal mélyebb jelentései 
is vannak.

Rási úgy magyarázza ezt a mondatot, 
hogy az Örökkévaló, most még csak a mi 
Istenünk, de a jövőben az összes nép fel fog-
ja ismerni, és el fogja fogadni az egységét. 

Mi az Örökkévaló egysége? 
Az Örökkévaló létrehozott különbö-

ző teremtményeket, magasabb és alacso-
nyabb szintűeket, szellemieket és fizikai-
akat, mindegyik működik a maga módján. 
Azonban, ahogy a létrejöttük egyedüli oko-
zója az Örökkévaló, a létben maradásuk is 
az Örökkévaló akaratától függ. (Nem úgy, 
mint az Örökkévaló, akinek a létezése nem 
függ semmilyen létező akaratától!) A má-

H
Á

L
Á

C
H

Á

„Halljad Izrael…”
Domán Sije
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Ebben a rövid […] mondatban fogalmazza 
meg a Tóra az egyik legfontosabb alaptételét

sodik, hogy minden létező elvégzi és elvé-
gezheti azokat az élettevékenységeket, ame-
lyeket az Örökkévaló által meghatározott 
törvényszerűségek lehetővé tesznek a szá-
mára. Ezeket lehetőségeket az Örökkévaló 
„adta”, és adja. Minden működésünk mö-
gött az Örökkévaló szándéka és „beleegye-
zése” van. Akarata szerint megváltoztat-
hatja ezeket a lehetőségeket. Tehát annak 
ellenére, hogy látszólag majdhogynem fel-
becsülhetetlen számú különböző létezőt ta-
pasztalunk, melyek tevékenységeikben is 
különböznek, valójában minden létezés és 
minden tevékenység mögött az Örökkévaló 
akarata és egysége van.

A következő lépés: a világban sajnos sok-
sok rossz és negatív dolog történik, melyek-
nek számtalan okuk lehet. Lehet egyszerű-
en a szabad választással rendelkező ember 
rossz választása, vagy lehet büntetés stb. De 
mindenesetre, amikor valami rossz dolgot 
látunk a világban, azt gondolhatjuk, hogy 
ez az Örökkévaló akarata ellen van. Ezért 
akár úgy is nézhetnénk a világot, hogy van 
egy jó isten, meg egy rossz, egyszer az egyik 

akarata érvényesül, másszor pedig a másiké. 
De valójában minden történés mögött, akár 
jónak néz ki, akár rossznak, ott van az is-
teni szándék, és mind a teremtett világ tel-
jességére törekszenek. (Természetesen ez 
nem menti fel a bűnösöket bűneik alól, hi-
szen nem voltak személyesen arra kénysze-
rítve, hogy ők akármilyen helytelen dogot 
kövessenek el! Erre használják Bölcseink 
azt a kifejezést, hogy „sok küldöttje van az 
Örökkévalónak”. Egyáltalán nem szükséges 
arra vállalkoznia valakinek, hogy népirtó le-
gyen, pl. egy cunami is elvégezheti ezt a fel-
adatot – I-ten ments.) Az emberiség nem ér-
heti el a neki szánt jót, csak ilyen módon. 
A jövőben mindenki számára világos lesz, 
hogy hogyan is vezette az egyetlen isteni 
szándék, rejtetten, az emberiséget a történe-
lem során teljessége felé.

A rossz nem önálló létezés. A rossz létezé-
sét az Örökkévaló egységének az eltakarása 
teszi lehetővé. A jövőben, amikor mindenki 
számára világos lesz az Örökkévaló egysége, 
a rossz automatikusan meg fog szűnni létez-
ni. A zsidó nép feladata, hogy még a nehéz 
időkben is fel tudja fedni a sötétség mögött 
rejtőzködő isteni egységet. A Smá első mon-
datában az Örökkévaló egységében levő hi-
tünket fejezzük ki.

A harmadikféle káváná, szándék, hogy 
magamra veszem az Örökkévaló királysá-
gát. Ebben elismerem az Örökkévaló ki-
rályságát és uralmát a világon, illetve ön-
magamon is. Miben nyilvánul ez meg? Azt 
kell éreznem, az életem bármely területét is 

érintse, hogy az Örökkévaló van „fent”, és 
én vagyok „lent”, hiszen ő a király és én va-
gyok az alattvaló. Függetlenül attól, hogy az 
adott pillanatban ez kellemesnek, kényel-
mesnek tűnik-e, vagy sem, hogy értem-e a 
rendeletét, vagy sem. Vonatkoznia kell en-
nek mind a beszédemre, hogy csak megen-
gedett és tiszta dolgokat beszéljek, a látá-
somra, hogy ne nézzek olyasmit, amit nem 
helyes nézni stb. A Smá első mondatánál az 
Örökkévalót királlyá kell tennem önmagam 
felett!

A smáolvasás törvényei
Tórai tevőleges micvá kétszer egy nap, este 
és reggel Smát olvasni. Három tórai sza-
kaszt olvasunk fel egymás után, első a Smá, 
amelyben magunkra vesszük az Örökkévaló 
királyságát, a második a vehájá im sámoá, 
amelyben magunkra vesszük a micvákat, és 
a harmadik a cicit szakasza, amelyben meg-
említjük az egyiptomi kivonulást.

Ahogy már említettük, háromféle káváná 
(szándék) szükséges a Smá olvasásához, kell 
gondolni arra, hogy evvel az olvasással a tó-

rai micvát szeretnénk teljesíteni, kell gon-
dolni a kimondott szavak értelmére (mini-
mum az első – két – mondatban), illetve kell 
arra gondolnunk, hogy magunkra vesszük 
az Örökkévaló királyságát. (Ezeken kívül a 
harmadik szakasz végén, amikor az egyip-
tomi kivonulást említjük, újra gondolni kell 
arra, hogy ezzel a tórai micvát szeretnénk 
teljesíteni). Miután ilyen sok mindenre kell 
gondolni, az a szokás, hogy a jobb kezün-
ket a szemünkre helyezzük, hogy semmi-
lyen külső tényező ne vonja el a figyelmün-
ket. A tórai szakaszhoz egy plusz mondatot 
illesztünk, az első mondat után azt mond-
juk halkan, hogy „Báruch sém kevod málchuto 
leolám váed” (áldott a dicső királyságának a 
neve örökké). Ennek a forrása a cikkünk ele-
jén idézett talmudi rész, mely szerint így vá-
laszolt Jákob ősapánk a fiainak, amikor ezt a 
mondatot kimondták.

Kötelesek vagyunk a Smát odafigyeléssel, 
istenfélelemmel, lassan, szóról szóra olvas-
ni. Ugyan ez érvényes minden imaszöveg-
re, de a Smá olvasásánál különösen oda kell 
figyelni, hogy minden szót pontosan és he-
lyesen, a megfelelő pontozással ejtsünk ki. 
Figyelni kell a szó hangsúlyozására, illetve 
minden olyan szónál, amely ugyanazzal a 
betűvel kezdődik, mint amelyikkel az elő-
ző szó befejeződik, kis szünetet kell tarta-
ni, hogy ne mosódjon össze a két betű (ezt 
sok imakönyvben jelölik is a két szó közötti 
függőleges vonallal). Legalább olyan hango-
san kell a szavakat kimondani, hogy önma-
ga hallhassa. Megtörtént esetben, ha nem is 

hallotta eleget tett, de ha csak gondolt a sza-
vakra, újra kell olvasnia.

A reggeli smáolvasás ideje még napfelkel-
te előtt kezdődik, amikor már van annyira 
világos, hogy az ember 2 méter távolságról 
felismeri a távoli ismerősét is. Megtörtént 
adott esetben, ha nem volt más lehetősége, 
amennyiben a pirkadat (álot hásáchár) után 
olvasta, eleget tett. (Egy részletesebb zsidó 
naptárban ezek az időpontok mind megta-
lálhatók.) A micvá legszebb teljesítése, ha 
kicsivel a napfelkelte (néc háchámá) előtt ol-
vassa, és pont amikor felkel a nap, akkor lép 
be az Ámidába. Ha nem is olvassa ennyire 
korán, de mindenesetre igyekeznie kell. De 
legkésőbb a nappal negyedéig el kell olvasni, 
ha valaki csak ez után olvasta, nem tett ele-
get a smáolvasás micvájának. Természetesen 
két vélemény van, hogy mi számít a nap 
egynegyedének, az egyik vélemény szerint 
(Mágén Ávráhám) a nappal pirkadattól csil-
lagok feljöveteléig tart, a másik vélemény 
szerint (Vilnai Gáon, Báál háTánjá) napfel-
keltétől naplementéig. Emiatt a nap egyne-
gyede más időpontra jön ki az egyik, illetve 
a másik vélemény szerint. Ezért találunk a 
naptárakban két különböző időpontot arra, 
hogy meddig kell befejezni a Smá olvasá-
sát. Helyes igyekezni és még a korábbi idő-
pont előtt olvasni a Smát, ha ez valamiért 
nem sikerül, legalábbis igyekezni kell a má-
sodik időpont előtt olvasni. Különösen oda 
kell erre figyelni sábeszonként, olyan zsina-
gógákban, ahol viszonylag későn imádkoz-
nak, előfordulhat, hogy mire a Smához ér-
nek, már elmúlt az olvasás lehetőségének a 
végső időpontja, ilyen esetben még imádko-
zás előtt külön el kell mondani a Smát.

Este a csillagok feljövetelétől (cét 
hákochávim) lehet Smát olvasni, ezért ugyan 
az esti imát (mááriv) lehet ennél korábban 
mondani (és ezt a legtöbb zsinagógában így 
is csinálják), de ha így történt, később újra 
kell mondani a Smát. Ugyan helyes úgy idő-
zíteni, hogy rögtön, vagy nem sokkal a csil-
lagok feljövetele után olvassa, de egészen éj-
félig olvashatja (itt nem az általános éjfélről 
van szó, hanem az éjszaka feléről). Ha va-
lamilyen oknál fogva ez sem sikerült, akkor 
egészen pirkadatig (álot hásáchár), illetve ha 
beteg volt, vagy más kényszerhelyzet miatt 
nem olvasott, akkor a napfelkeltéig elmond-
hatja a Smát.

Ha valaki belép egy zsinagógába, ahol a 
közösség éppen Smát mond, neki is együtt 
kell velük mondania legalább az első két 
mondatot, függetlenül attól, hogy ő maga 
már mondta, vagy sem. Ennek az az oka, 
hogy amikor egy közösség magára veszi az 
Örökkévaló királyságát, ne nézzen úgy ki, 
mintha ő nem akarná velük együtt magára 
venni azt. Ugyanez vonatkozik arra az eset-
re, ha valaki együtt imádkozik egy közös-
séggel, de a közösség előrébb tart, mint ő. 
Amíg még bárchu előtt tart, mondhatja a kö-
zösséggel együtt a Smát.
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1. A házasságból a férfiaknak 
több előnye származik, mint a 
nőknek

Ez az ártalmas hazugság ve-
zetett oda, hogy a nők negatív 
fényben látják a kapcsolatban be-
töltött szerepüket. Ellenkező ta-
pasztalatok ellenére is mártír-
nak gondolják magukat, aki 
ki szolgálja a férje szükségleteit. 
Megdöbbentő erejű a népszerű 
mítoszok hatása, megnehezítik az 

elvárások és a valóságról alkotott 
kép megváltoztatását.

A korábbi, ezzel ellentétes hí-
rek ellenére kétségtelen, hogy 
mind a nők, mind a férfiak to-
vább élnek, boldogabbak, egész-
ségesebbek, és tartalmasabb az 
életük, ha házasságban élnek. (Ez 
és a másik négy mítosz a Rutger’s 
National Marriage Projecten ala-
pul. Legutóbbi kutatásuk címe: 
„The Marrying Kind: Which 
Man and Why?”).

Remélhetőleg egyre több nő 
egyre könnyebben fogja beis-
merni, hogy élvezik a házaséle-
tet, pozitívak a tapasztalataik, 
és felismerik, hogy egy egész-
séges és erős kapcsolatban adni 
valamit nem korlát, hanem kel-
lemes dolog. Segít helyrehozni a 
lehetséges kiegyensúlyozatlansá-
got, ha a nő már nem nagylelkű 
adományozónak gondolja magát, 
amikor is a férj a kizárólagos ha-
szonélvező.

2. A sikeres és tartós házasság 
titka a szerencse és a romanti-
kus szerelem

Csapást mérve Hollywoodra, 

a megvizsgált házaspárok az el-
kötelezettséget és a társaságot 
jelölték meg a tartós kapcsolat 
titkaként, véleményük szerint a 
tartós kapcsolat kemény munka 
eredménye. „A legboldogabb há-
zaspárok barátok, akik megoszt-
ják egymással az életüket, és ösz-
szeegyeztethető az érdeklődésük 
és értékrendjük.”

Ezt a választ a Tórából is ve-
hettük volna, mikor Eliézer fe-

leséget keresett Izsáknak. Olyan 
lányt keresett, akinek megfelelő 
az értékrendje, és különösen jó-
ságos. Erről tett tanúbizonyságot 
Rebeka, mikor vizet hozott neki 
is és a tevéinek is. Az elkötele-
zettség fontosságáról szól a Tóra 
akkor is, amikor Izsák először 
feleségül vette Rebekát, és utána 
szerette meg őt. A zsidó házas-
ság mindig a kölcsönös értékren-
den és elkötelezettségen alapult. 
Az „új” talán előnyös egy mosó-
pornál, de a házasságban a „régi” 
bölcsesség a legbiztosabb.

3. Azok a párok, akik a házas-
ság előtt együtt élnek, le tudják 
tesztelni, hogy illenek-e egy-
máshoz, és ez nagyobb megelé-
gedettséghez és tartósabb há-
zassághoz vezet.

Sok tanulmány arra az ered-
ményre jutott, hogy ennek pont 
az ellenkezője igaz. Feltehetően 
az együtt élő emberek jobban fél-
nek az elkötelezettségtől, mely, 
mint mondtuk, a sikeres házasság 
kulcsfontosságú eleme. Ennek a 
magatartásnak más összefüggései 
is vannak. Elkötelezettség nélkül, 

mennyire fog az ember azon dol-
gozni, hogy egy felmerülő prob-
léma megoldódjon? Ennek az el-
lenkezője is igaz: létezik-e olyan 
probléma, mellyel ne lehetne 
szembenézni ha van elkötelezett-
ség? (Nyilvánvalóan léteznek ne-
hezebb problémák is!)

Gyakori a kérdés: „De honnan 
tudhatjuk, hogy megfelelők va-
gyunk-e?” Ez elbűvölő gondol-
kodás. Nem létezik olyan teszt, 
mely megmutatná az alkalmas-
ságot, nincs az a közösen el-
töltött időmennyiség, mely ga-
ranciát nyújtana. Az egyetlen 
működő dolog az elkötelezettség 
(és a kemény munka).

A házasságról szóló előadáso-
kon az embereknek ez sokszor 
nem tetszik. Mindenki valami-
lyen bölcsességet, ötleteket vár, 
mely drámai változást hozhat a 
házasságában. De ilyen nincs. Jó 
házasságot építeni egyszerűnek 
tűnik elméletben, a gyakorlat-
ban azonban nehéz. Csak elkö-
telezettséggel lehet apró lépé-
sekben előrehaladni az úton. Az 
együttélés erre nem megoldás. 
Csak a hozzáállás megváltozta-
tásával, talán egy támogató kö-
zösségben és az Örökkévaló se-
gítségével juthatunk el ide.

Csak akkor tudunk elindulni 
ezen a hosszú úton, ha a házasság 
a közös alkotásról, azonos célok-
ról szól és nem arról, hogy társa-
ságot keresünk a legújabb mozi-
film megtekintéséhez vagy egy 
trendi étterem felkereséséhez.

4. Nem lehet elvárni, hogy az 
ember az egész életét egy házas-
ságban töltse, mint régen, mert 
ma sokkal tovább élünk.

Ez bután hangzik. Mégis a ku-
tatás azt bizonyítja, hogy ez a 
gondolat inkább elfogadott, mint 
nem.

A szerző bölcsen rámutat, 
hogy sokkal később is házaso-
dunk! És a legtöbb válás a há-
zasság hetedik évében történik, 
ez a „lehetősége” az őseinknek is 
megvolt. Ismételten megjelenik 
a mély és végső elkötelezettségre 
való hajlandóság hiánya.

Érdekes gondolat, hogy „nem 
lehet elvárni az embertől”. Ki 
korlátozza ennyire a képessége-
inket? Ábrahámnak és Sárának 
90, illetve 100 éves korában szü-
letett az első gyereke. Ki él ennél 
sokkal tovább? Kitől „nem lehet 
ezt elvárni”? Minden tanár tud-
ja, hogy a gyerekek (és a felnőt-
tek) az elvárások szerint fejlőd-
nek vagy esnek vissza. Ha úgy 
szeretnéd, hogy a házasságod 
tartós legyen, akkor nagyobb rá 
az esély, mintha azt gondolod, 
hogy nem vagy rá képes.

5. A házasság boldoggá tesz
Egy boldogtalan, egyedülálló 

em ber boldogtalan lesz a házas-
ságban is. A házasság nem cso-
daszer. Mindenki viszi magával 
a saját csomagocskáját a házas-
ságba, a házastárs is hozza az ő 
neurózisát. Ez nem a boldogság 
és kiteljesedés receptje.

Dolgoznunk kell azon, hogy 
boldogok és vidámak legyünk, 
segíteni kell ebben partnerün-
ket is, hogy házasságunk is bol-
dog legyen. Át kell ültetni a 
gyakorlatba mindazt, amit ol-
vastunk a jó házasságról, vagy a 
barátainknál láttunk hosszú évek 
alatt – engedékenynek kell len-
ni, megbocsájtónak, el kell néz-
ni a hibákat, nem kell azzal tö-
rődni, hogy kinek van igaza. A 
boldogságot el lehet érni, de nem 
jön automatikusan a gyűrűvel.

A házasság különleges élmény 
lehet, egy izgalmas hullámvasút. 
Van benne öröm és nevetés, ko-
moly viták és könnyek. De komo-
lyan kell hozzáállni és észszerű 
elvárásokkal. Ez ellentmondás. 
Ahhoz, hogy valóban élvezet le-
gyen a házasság, komolyan kell 
venni. Az előnyei és lehetőségei 
csak az elkötelezettségből adó-
dó nyugalomban és biztonságban 
érhetők el. Más elméletek csábí-
tó, könnyű utat kínálnak, de min-
dent összevetve a házasság a régi 
jól bevált munkán alapul.

fordítás · G. Sz.
forrás · aish.com

Öt modern mítosz a házasságról
Emuna BravermanN
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MAROKKÓI HAL
párverecept

Hozzávalók
•	 0,6 dl olívaolaj
•	 1 közepes, apróra vágott hagyma
•	 1 nagy paradicsom, meghámozva, 
apróra vágva
•	 0,6 dl borecet
•	 0,8 dl mazsola
•	 2 evőkanál barna cukor
•	 0,6 dl aprított petrezselyem
•	 só, bors
•	 0,8 dl pirított fenyőmag
•	 50 dkg fehér húsú hal
Az olajon üvegesre pároljuk a hagymát, majd 
a paradicsomot hozzátéve még három per-
cig főzzük. Hozzátesszük az ecetet, mazsolát, 
cukrot, petrezselymet, és ízlés szerint sózzuk, 
borsózzuk. További 3 percig párolva készül el 
a szószunk.

A halakat nagyobb tepsibe tesszük, ráönt-
jük a paradicsomos szószt, és 200 °C-on 20 
perc alatt készre sütjük.

Közben serpenyőben alacsony fokozaton 
megpirítjuk a fenyőmagot (kb. 150 °C-on 12 
perc alatt). A halakat a pirított fenyőmaggal 
megszórva melegen vagy szobahőmérsékle-
ten tálaljuk.

MAROKKÓI BÁRHESZ
párverecept

Hozzávalók
•	 2 kg átszitált liszt
•	 1 evőkanál barna cukor
•	 1 evőkanál tengeri só
•	 4 evőkanál száraz élesztő 
•	 1,25 dl növényi olaj
•	 2-2 evőkanál ánizs és szezámmag 
(elhagyható)
•	 1-1,25 l kézmeleg víz

A lisztet egy nagy tálba tesszük és a közepé-
be mélyedést készítünk. Ebbe szórjuk bele a 
sót, cukrot, ánizs és szezámmagot. Ráöntjük 
az olajat, az élesztőt és a víz felét. Óvatosan 
az edény falától kezdve, a belseje felé átke-
verjük a tésztát, majd keverés közben, aprán-
ként adagolva hozzátesszük a maradék vizet. 
A lisztezett deszkán gyúrni kezdjük a raga-
csos tésztát, amely nyolc-tíz perc után egyre 
rugalmasabb lesz. Cipóvá formáljuk, az alját 
megkenjük olajjal, tálba tesszük, és kony-
haruhával lefedve kelesztjük. Ezután újra 
meggyúrjuk, és ilyenkor érdemes „levenni” a 
gombócnyi chálát (hafrasát). A tésztát meg-
formáljuk, a sütőlapra téve tovább kelesztjük, 
majd tojással lekenve, szezámmaggal meg-
szórva 20 perc alatt 250 °C-on aranyszínű-
re sütjük.

TIPP! Virág formájú bárhesz készíthető 
úgy, hogy 3 cm átmérőjű rudakat készítünk 
és 6 darab 6-7 centi hosszú darabot vágunk 
le. Középre tesszük az elsőt és sziromszerűen 
körbetesszük a másik öt darabot. Kelesztés és 
sütés közben „összeragadnak a virágok”.

TIPP! A tésztából fahéjas, kakaós vagy 
akár gyümölcsös csiga is készíthető.

AMBRÓZIA
párve saláta

Hozzávalók
•	 3 hámozott édes alma
•	 3 narancs
•	 3 hámozott, édes körte
•	 2 banán
•	 1 csésze édes vörös bor
•	 1 csésze reszelt kókuszdió
A meghámozott és magtalanított almákat és 
körtéket vékony szeletekre vágjuk. Lefejtjük 
a narancs gerezdjeit védő hámot is, majd vé-
konyan felszeleteljük a banánokkal együtt. 
Az egészet rétegesen egy nagy üvegedény-

be pakoljuk úgy, hogy legfelül a narancs le-
gyen. Az egészet megöntözzük borral, és 
megszórjuk a kókusszal.

GHRIBA
tojásmentes párve édesség

Hozzávalók
•	 2,5 dl margarin
•	 1,9 dl cukor
•	 5 dl liszt
•	 ¼ teáskanál só
•	 ½ teáskanál mandula vagy vaníliaaroma
•	 2,5 dl szeletelt mandula
•	 porcukor

Turmix segítségével a margarint habosra ke-
verjük a cukorral, majd hozzáadjuk a lisztet, 
sót és az aromát. Végül óvatosan elkeverjük 
a mandulaszeleteket az elegyben. Kerek vagy 
hold alakúra formázzuk a tésztákat, sütőpa-
pírra téve 160 °C-on 20 perc alatt aranyszí-
nűre sütjük. Porcukorral még melegen meg-
hintjük, és szobahőmérsékletre hűlve tálaljuk.

Jó étvágyat!

Az írás a JMPoint a Zsidó Közösségért 
Közhasznú Alapítvány 

támogatásával jelent meg. 
Még több recept: www.zsidokonyha.hu

A zsidó konyha rejtelmei 

Marokkói zsidó konyha
kürti adrienn
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Anyár meleg napjain a hűsítő fogások esnek a legjobban, és sok 
zöldség és gyümölcs is ilyenkor a legfinomabb. Ezért érdemes 

ilyenkor néhány szefárd ételt is kipróbálni. Eredetileg a spanyol ki-
rályságból 1490-ben kiűzött, ladinót beszélő zsidók a szefárdok, akik 
később a Földközi-tenger partvidékein, így a Balkánon, az Oszmán 
Birodalomban, görög, török területeken telepedtek le. A szefárd zsidó 
konyha askenázitól eltérő tulajdonságai a klímához való alkalmazko-
dásukból erednek: a meleg, mediterrán éghajlaton élők a hidegtála-
kat, salátákat és változatos, erős fűszerek ízeit részesítik előnyben, az 
askenáz meleg, édeskés, nehéz ételeivel szemben.

A szefárd konyhában központi szerepe van a főtt, sült, töltött zöld-
ségeknek. Sokszor használnak különböző babféléket, mint a csicseri-

borsó. Jellemző a burgonyát kiváltó rizs, lencse és bulgur (törtbúza) 
használata. Szívesen sütnek bárányhúst, sok húsételt barackkal vagy 
aszalt szilvával, mazsolával készítenek el. Mártásokhoz, levesekhez, 
melyeket fenyődióval is díszíthetnek, gyakran friss citromlevet ad-
nak. Változatos salátákat szolgálnak fel: friss és savanyított zöldsége-
ket, mint például az ambát (savanyú mangómártás) vagy a marokkói 
citromot.

A szefárd ételek közül sokak szerint a legfinomabbak a marokkói 
zsidó konyha fogásai. Íme, egy kis ízelítő – húsmentes fogásokkal, te-
kintetbe véve, hogy áv hónap első és kilencedik napja között (a hagyo-
mányos gyásznapokon) nem fogyasztunk húst.
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Tanítsd meg gyermeked kérni 
és kérdezni!
Panyiné dr. Ábrahám Zita

M
Devárim (5Mózes1:1–3:22)

ózes ötödik könyvében 
több beszédet tart a nép-

nek, és ezekben kiemel egyes 
eseményeket az elmúlt negyven 
év történetéből. Többek között 
megemlékezik arról, hogy nem 
bírta már a megszaporodott nép 
ügyeit egyedül vinni.

„És szóltam hozzátok abban 
az időben, mondván: Nem bír-
lak egymagam vinni bennete-
ket. Az Örökkévaló, a ti Istenetek 
megsokasított benneteket, és íme 
ti ma annyian vagytok, mint az 
ég csillagai sokaságra nézve. Az 
Örökkévaló; őseitek Istene te-
gyen hozzátok ezerszer annyit, 
mint vagytok és áldjon meg ben-
neteket, amint szólt felőletek. 
Hogy vigyem egymagam fáradal-
matokat, terheteket és pörlekedé-
seteket? Adjatok közületek bölcs 
férfiakat és értelmeseket és isme-
reteseket törzseitek szerint, és én 
teszem azokat fölétek. Ti felel-
tetek nekem és mondtátok: Jó a 
dolog, amiről szóltál, hogy meg-
teszed.” (5Mózes1:9–14.)

Látszólag ezt a részletet iga-
zán felesleges kiemelni a negyven 
év történelméből, hiszen egyrészt 
viszonylag zökkenőmentesen zaj-
lott le, másrészt a bölcsek azóta 
is részt vettek az ügyek intézésé-

ben, tehát erről az eseményről bi-
zonyosan nem feledkezett el idő-
közben senki. Azon túl, hogy az 
újbóli megemlékezéssel Mózes 
megerősíti a bölcsek hatáskörét, 
még egy momentumot érdemes 
kihangsúlyoznunk. Mózes, leg-
nagyobb prófétánk nem szégyellt 
kérni! Nem szégyellte bevallani, 
hogy nem bírja már egyedül a nép 
összes ügyét vinni.

Sok felnőtt szégyelli bevalla-
ni, ha valami meghaladja tudá-
sát vagy az erejét. Nem mer kér-
ni, kérdezni. Ráadásul a magyar 
iskolarendszer is kicsit megtá-
mogatja ezt a badarságot, ahol 
a gyermek is gyakran érezheti 
magát butának, ha kérdez, vagy 
megbüntetik, ha kiderül, hogy 
nem tud valamit.

Pedig csak az a kérdés buta, 
amit nem kérdeztek meg. Tu da-
tosan kell arra nevelnünk gyer-
mekünket, hogy kérdezzen, ha 
nem ért valamit. És kérjen se-
gítséget, ha nem képes valami-
re egyedül. Naivak vagyunk, ha 
azt hisszük, hogy ezt a gyer-
mekek maguktól tudják. Sajnos 
nem. Legjobb, ha magunk is pél-
dát mutatunk ebben. Mi magunk 
is kérdezzünk, kérjünk. S a gyer-
meknek hangsúlyozzuk, hogy 
nem szégyen kérni és kérdezni. 

Ellenkezőleg! Önteltségre utal, 
ha valaki azt hiszi, nincs szüksé-
ge másokra.

Ha pedig a gyermekünk alka-
lomadtán nem kér meg bennün-
ket valamire, pedig szemmel lát-
hatóan szüksége lenne rá, vagy 
nem mer megkérdezni, érdemes 

elbeszélgetnünk vele erről. És el-
gondolkodnunk, hogy vajon mi-
ért nem kér vagy kérdez. Talán a 
múltban mi vagy valaki más meg-
szégyenítette egy kérdés miatt?

Mi soha ne tegyünk ilyet! 
Bármit kérdez, akárhányadszor, 
mindig bátorítsuk!

éges-régen volt egy francia 
uralkodó, akit Napóleonnak 

hívtak. Napóleon sok országot 
hódított meg. Hódításai során 
egyszer úgy adódott, hogy ponto-
san áv hó 9-én (azaz tisá beávkor) 
betért egy zsinagógába. Nem tud-
ta mire vélni, amit ott tapasztalt. 
Zsidók jajveszékeltek, sírtak, a 
földön ültek. Ügyet sem vetettek 
a betérő nagyhatalmú vendégre. 
Minden jel szerint nagyon gyá-
szoltak valakit. De kit? És hogy le-

het, hogy az egész zsinagóga gyá-
szol? – gondolkodott Napóleon. 
Megkérdezte a rabbit. A rabbi el-
magyarázta neki, hogy sok évvel 
ezelőtt a jeruzsálemi Szentélyt le-
rombolták a zsidók ellenségei, s e 
szörnyű esemény miatt sírnak ma 
minden zsinagógában, szerte a vi-
lágon. A Szentély lerombolásával 
sajnos száműzetésünk is kezdetét 
vette, és azóta is tart.

Mikor történt ez? – kérdez-
te Napóleon. Úgy 1700 évvel ez-

előtt – válaszolt a közösség vezető-
je. Napóleon csodálattal kiáltott fel: 
Az a nép, amelyik ennyi idő után is 
gyászolni tudja a Szentély lerombo-
lását, az a nép, amelyik ennyire ra-
gaszkodik saját történelmi nagy-
ságához, bizonyosan megéri, hogy 
hazája és a Szentélye újra felépüljön!

Panyiné dr. Ábrahám Zita
Trendeli bölcsőde – 

A zsidó bölcsőde
www.trendeli.hu
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Napóleon tisá beávi legendája
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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. Hány „vigasztaló” háftárát olvasunk tisá beáv után? 2. Melyik városban 
alakult ki zsidó központ a második Szentély lerombolása után? 3. 
Mit kell csinálni a bárcheszekkel a kidus előtt? 4. Mi Mózes ötödik 
könyvének héber elnevezése? 5. Szemérmesség héberül 6. Arámi nyelvű 
dicsőítő ima, amelyet egy ember mond, és legalább kilenc felnőtt zsidó 
férfinak kell rá válaszolnia 7. Melyik az a folyadék, amelyet a tisá beáv 
előtti napokban nem fogyasztunk? 8. Milyen nevet szoktunk áv hónap 
nevéhez hozzáadni? 9. Rituális fürdő 10. Ha pikkelye van, fogyasztható 
11. smáolvasás

Előző számunk megfejtése: Táánit cibur

Az előző rejtvény nyertese: Hegedűs Ábel

Gratulálunk a helyes megfejtőknek!

Küldd be megfejtésedet augusztus 13-ig 
az info@lativ.hu email címre!
A helyes megfejtők között értékes nyereményt sorsolunk ki!
A megoldások augusztus 14-től weboldalunkon olvashatók: www.lativ.hu

MEGHÍVÓ 
Évnyitó és nyílt nap

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sok szeretettel várjuk nyílt nappal egybekötött évnyitó 
ünnepségünkre volt és jelenlegi tanítványainkat, illetve 
minden kedves érdeklődőt, aki még nem járt nálunk!

Rövid, tartalmas előadásokkal, kvízzel és természetesen egy 
kis harapnivalóval fogjuk várni  a kedves érdeklődőket! 

IDŐPONT: 2012. szeptember 3., 18 óra
HELYSZÍN: Visegrádi u. 3. "Pesti sul" Részletes program a honlapon: www.lativ.hu


