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tanítják Bölcseink: hákeriá meoreret et házmán, az olvasás 
fel ébreszti az időt. Ez annyit jelent, hogy ha valami ép pen 

nem is aktuális, de olvasunk, tanulunk róla, ez önmagában aktu ali
zál ja, valóssá, élővé teszi a témát.

Ezekben a hetekben egy központi témára fókuszálunk, a pusztai 
Szen tély építésére. „Csináljatok nekem Szentélyt és fogok lakozni 
ben nük.” (2Mózes 25,8.) Mit jelent az, hogy bennük? Miért nem ben
ne? Valójában a szentélyépítés nem csak egy történelmi esemény. A 
szen télyépítés, az egy szellemi szint. Ha a nép alkalmas rá, hogy az 
Örök kévaló jelenléte nyugodjon rajta, akkor ez kifejeződik egy fizikai 
Szentély felépítésében is. Erre mondják Bölcseink, hogy minden 
generáció, amelyikben nem épül fel a Szentély, olyan, mintha akkor 
rombolták volna le. Minden olyan generáció, amelyikben nem épül fel 
a Szentély, kénytelen szembesülni önnön alkalmatlanságával!

Akkor vajon mi a feledatunk? Hogyan tudnánk legalábbis lépéseket 
tenni alkalmatlanságunk legyőzése felé? A Chofec Chájim egyik fő 
törekvése az volt, hogy tudatosítsa a zsidó népben a láson hárá (negatív 
beszéd) tilalmának szigorúságát. Szembesített minket azzal a ténnyel, 
hogy ha valaki egy másik emberről negatív dolgot mesél el, mégha 
igaz is, amit mesélt, szigorúbb bűnt követett el, mintha disznóhúst 
evett volna! Bölcseink azt mondták, hogy a második Szentély az alap
talan gyűlölködés miatt lett lerombolva. Hogyan remélhetnénk, hogy 
felépüljön a Szentély, amíg ezt nem javítottuk ki? (A félreértés el
kerülése végett: az elvi vita semmilyen szinten nem egyenlő a gyű löl
kö déssel, a személyeskedő vitákkal!)

A másik: minden pillanatban tudatosan törekednünk kell arra, hogy 
al kalmassá váljunk, és rajtunk nyugodjon az Örökkévaló jelenléte. 
Azt mondja a Szfász Emesz, hogy a „csináljatok nekem Szentélyt” 
a mindennapi, akár látszólag kisebb kaliberű tevékenységekre is vo
nat kozik. Minden cselekvés előtt készülhetnénk egy kis Szentély lét
rehozására, amelyen az isteni jelenlét tud nyugodni. Lehet az egy 
jócselekedet, egy ima, egy tanulás vagy akár csak egy köszönés. Minél 
tisz tább a szándék, minél mélyebb és igazibb a gondolat, és minél hi
bátlanabb a kivitelezés, annál biztosabb lábakon áll a Szentélyünk.

De egy biztos! Sohase várjunk arra, hogy majd mások elkezdik 
építeni. Nekem kell elkezdenem. Ebben a hónapban könyebb dolgunk 
van! Hákeriá meoreret et házmán!

Lativ staff

Azt
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világon csak két olyan létező van, amely szabad 
aka rattal rendelkezik. Az egyik az Örökkévaló, a 

másik az ember. Döntéseket ugyan állatok is hoznak, de 
azokat beléjük kódolt gondolkodás és viselkedésmin
ták, illetve egyéb hatások alapján teszik. Az oroszlán 
például eldönti, hogy a közelben legelésző antilopcsor
da melyik tagját és milyen stratégia alapján kívánja el
ejteni. Ez nyilván sok tényezőtől függ, komplex döntést 
kell meghoznia, és erre képes is. Ugyanakkor ha van egy 
kutató, aki tökéletesen ismeri az oroszlán természetét, 
az adott példány fejlődését, állapotát, az valószínűleg 
az adott helyzetben előre meg tudja mondani, hogy ho
gyan fog dönteni. Ebből az is következik, hogy a meg
felelő hatások és adatok alapján előre meghatározható 
eredménnyel ellentétes döntést az állat nem képes hoz
ni. Erre a teremtett lények közül egyedül az ember ké
pes.

Hogyan közelíti meg ezt a kérdést a Tóraalapú zsidó
ság?

Néhány évvel ezelőtt New Yorkban két harlemi férfi 
egy parkban pusztán szórakozásból brutálisan összevert 
egy középosztálybeli, fiatal fehér lányt. A rendőrség el
kapta őket, és bíróság elé kerültek. Sokakat felháborított 
a védelem érvelése, hogy a körülmények, ahogyan felnőt
tek (szegénység, szegregáció, agresszív, bűnözői minták 
a környezetben stb.) tehetnek arról, ahogyan cseleked
tek. Ezzel az indoklással valójában tagadták, hogy az el
követők szabad akarattal rendelkeztek volna. Az állatok 
szintjére helyezték őket. 

A pszichológia, jog és kriminológia tudománya egyre 
in kább alapvetésnek tekinti, hogy az ember nem rendel
kezik szabad akarattal. A nyugati világban az elkövető 
háttere befolyásolhatja az ítéletet. 

Azt természetesen a Tóra sem tagadja, hogy a háttér 
nagyon nagy mértékben meghatározza a személyiséget, 
ez a tény azonban senkit sem ment fel a felelősség alól. 
E sorok olvasójának feltehetőleg nem sűrűn fordult meg 
a fejében, hogy az esti szórakozást egy védtelen lány fél
holtra verésével kéne feldobni. Ha esetleg mégis valami 
hasonlóan agresszív ötlete támadt, nem valószínű, hogy 
az meg is valósult. De ebben az esetben sem szabad aka
ratról beszélünk. Egy rendezett környezetben, „polgári“ 
értékrend alapján felnőtt ember nem szabad akaratából 

dönt úgy, hogy nem támad meg szórakozásból védtelen 
embereket. Számára egyszerűen ez a normális. 

A zsidóságban az ember egy micva (parancsolat) betar
tásáért kétféle jutalmat kap: egy objektívet és egy szub
jektívet. Az előbbit az alapján, hogy mennyire fontos, 
amit megtett, az utóbbit pedig, hogy mennyire nehéz volt 
neki azt megtennie. Tegyük fel, hogy valaki felkínál két 
vallásos zsidónak egy ínycsiklandó tréfli sajtburgert, amit 
mindketten visszautasítanak. Ugyanakkora objektív ju
talmat kapnak érte, de lehetséges, hogy a második szub
jektív jutalma jóval nagyobb, mint az elsőé. Miért? Mert 
az első egy vallásos családban felnőtt zsidó volt, aki szá
mára alapvetés, hogy nem eszik tréflit, a kérdés még csak 
szóba se jön. A másik még csak érdeklődik, most kezd 
vallásos lenni. Nincs hozzászokva ahhoz, hogy vallásos 

okokból lemondjon az ételek nagy részéről, de már kezdi 
érteni/érezni, hogy valahol errefelé van a helyes út. Neki 
lehet, hogy pontosan itt volt a nekudát hábechirá, vagyis 
az a pont, ahol nehéz döntést hoznia. Mégis úgy döntött, 
hogy a vallási parancs betartása fontosabb neki, mint egy 
jó zabálás. Hasonlóképpen: rendezett hátterű személy 
nem kap akkora jutalmat azért, mert lemondott a fizi
kai agresszió által kiváltott élvezetről (számára ez való
színűleg nem is létezik), mint egy olyan, aki ebben szo
cializálódott. A szabad akarat helye, a nekudát hábechirá 
(szó szerint a választás pontja) mindenkinél máshol van, 
és ideális esetben az ember spirituális fejlődésével egyre 
magasabb morális tartományokba tolódik. Lehet, hogy 
tavaly még nehéz volt valakiről egy bizonyos láson hárát 
(a másikat negatív színben feltüntető szöveget) nem el
mondani, ma már ugyanaz a pletyka nem okoz semmi
féle kihívást, mert hozzászoktattam magam ahhoz, hogy 
ez nem helyes. Most már máshol, egy nehezebb morá
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A saját szintünkön levő 
döntéseink […] kizárólag 

tőlünk függenek.

Néhány gondolat a szabad 
akaratról
Sárosi Gábor

Rabbi Akiva Tatz Understanding Free Will című előadása alapján

A
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lis problémánál van számomra a nekudát hábechirá. Ráv 
Elijáhu Dessler ezt egy háborúhoz hasonlítja, ahol nem 
elég a csatát megnyerni, tovább kell haladni. Ahol az em
ber már győzött, azt a területet elfoglalta, de újabb és 
újabb csatatereken kell győzedelmeskednie. Ebben a ha
sonlatban a nekudát hábechirá a csatatér, amit mindig tá
volabbra és távolabbra kell tágítani.

Vagyis a nekudát hábechirá helyzetét abból a szem
pontból, hogy mekkora vétségben döntünk, rajtunk kí
vül álló tényezők határozzák meg: fizikai adottságaink, 
neveltetésünk, környezetünk stb. Az ez alatti cseleke
deteinkért a fentiek alapján nyilvánvalóan nem kapunk 
szubjektív jutalmat, de ha az mások (szülők, tanárok, ba
rátok stb.) hatására alakult ki, akkor azt ők kapják meg. 
Amennyiben jó hatással vagyunk valakire, és emeljük a 
nekudát hábechiráját, akár áttételesen is, mi kapjuk meg 
az adott szinten végrehajtott cselekedeteiért a jutalmat. 
Ezt egy egészen különleges példával lehet megvilágítani:

 Ros hásánákor az élet és a halál könyve kinyílik, még 
azok számára is, akik már a túlvilágon vannak (termé
szetesen a spirituális és nem a fizikai élet könyvéről van 
szó). Felmerül a kérdés: miért és egyáltalán mi alapján 
kell, illetve lehet a halottakat megítélni? Ők már nem 
tudnak sem jót, sem rosszat cselekedni. Nem tudják ki
javítani a hibáikat. Amit életükben véghezvittek, az 
már meg lett ítélve, legkésőbb a haláluk utáni első ros 
hásánákor. Idén pontosan ugyanannyi jócselekedettel 
rendelkeznek, mint tavaly. Mégis minden évben meg
ítéltetnek, az ítélet alapján pedig magasabb szintre jut
hatnak (hogy ez a magasabb szint pontosan mit jelent, 
abba ne menjünk bele, lényeg, hogy különböző szintek 
vannak a túlvilágon). A válasz pedig az, hogy bár ők 
nem tudnak már jót tenni, de a gyerekeik, unokáik, ta
nítványaik igen. És ha az általuk cselekedett micvák az 

elhunyt hatásából, illetve korábbi döntéseiből erednek, 
akkor nekik is érdemmé válnak, ami alapján a tavalyi
nál kedvezőbb ítéletet is kaphatnak. Gyakran hallhat
juk vallásos környezetben, hogy ezt vagy azt a micvát, 
segítséget, támogatást valaki valamelyik elhunyt felme
nője nevében cselekszi. Ez nem csak szép, romantikus 
gondolat, hanem az adott jótett következtében valóban 
az említett ős érdemeit gyarapítja. Ennek talán legis
mertebb formája a kádis jetom, azaz a kádis (egy ősi ima) 
azon változata, amelyet az elhunytakért szokás monda
ni. Szintén gyakori dolog hasonló módon adakozni. De 
ha az ember nem is gondol rá, akkor is növeli a jótetteit 
annak, akinek a korábbi döntései következtében cselek
szik jót, akinek hatására az adott cselekedet a nekudát 
hábechirá alatt helyezkedik el. De az ember saját szintjén 
levő döntéseiért már nyilván nem a hatásgyakorló, ha
nem a cselekvő kapja a szubjektív jutalmat.

A saját szintünkön levő döntéseink tehát kizárólag tő
lünk függenek. Legyen ez egy láson hárá magunkban 
tartása, egy sajtburgerről való lemondás vagy hogy a vil
lamoson nem bámulunk meg egy miniszoknyás lányt. 
Mindenkinek megvan az a helyzet, amelyben a helyes 
döntés meghozatala erőfeszítést, lemondást igényel, 
de nem annyira nehéz, hogy lehetetlen legyen. Ez az a 
pont, ahol a meghozott döntést nem lehet tudományo
san előre kiszámolni, mert a döntést nem rajtunk kívül 
álló körülmények hatására hozzuk meg, hanem mi ma
gunk választunk. Ez az a szint, ahol nem a belénk ül
tetett program alapján cselekszünk, itt működik a sza
bad akarat. Vagyis ez ad alkalmat arra, hogy az állatok 
szintje fölé kerüljünk, és emberként létezzünk. Aki pe
dig túl sokat hivatkozik a körülményeire, az valójában a 
szabad akarattal nem rendelkező állatok szintjére süly
lyesztheti magát.

5
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Tallinni zsinagóga

sztország nem sokkal az 1941es német invázió után 
judenreinnek (azaz zsidómentesnek) nyilvánította 

magát, hetven évvel a holokauszt borzalmai után viszont 
ismét virágzik észt földön a zsidóság. No de mit kell tud
nunk Észtországról, és hogyan kerül a zsidóság egyálta
lán a térségbe?

Észtország (Eesti Vabariik) északeurópai állam a Bal
titenger keleti partján, a balti államok egyike. Észa kon 
és nyugaton a Baltitenger, keleten Oroszország, délen 
Lettország határolja. A mai Észtország területének lakó
it először Tacitus említi aesti néven i. sz. 98ban. A ko
rai skandináv népek Eistlandnak hívták a Finnöböl déli 
részét. Az országot 1940ben a Szovjetunióhoz csatolják 
(a történelem folyamán másodszor kerül „orosz” kézre), 

majd 1991ben nyeri el függetlenségét. Ezt a független
séget és a mai Észt Köztársaság létrejöttét az tette lehe
tővé, hogy a Szovjetunió szembesülve belső nehézségei
vel birodalma külső területeinek magára hagyása mellett 
döntött.

Észtország népessége rohamosan fogy, 2011ben 1 
294 236 állandó lakosa volt, ami 5,5 %al (76 ezer fő

vel) kevesebb, mint az ezt megelőző utolsó népszám
lálás évében, 2000ben. 1989ben még több, mint 
1,5 millió ember élt az akkori Észt SZSZKban (azaz 
Észtország mintegy 20 év alatt elveszette népessége 

17%át). A lakosság 68%a (889  770 fő) 
észt, 25%a (321  000 fő) orosz. Noha a 
főbb vallások mind jelen vannak az ország
ban, Észtország lakóinak 75%a vallja ma
gát felekezeten kívülinek, esetleg ateistá
nak. (Forrás: oroszvilag.hu.)

Észtország fővárosa Tallinn. Fontos kul
turális, oktatási, politikai, pénzügyi, keres
kedelmi és gazdasági központja a régió
nak, bár az ország legjelentősebb egyeteme, 
az Észt Állami Egyetem Tartuban találha
tó. Napjainkban Tallinn legdinamikusabban 
fej lődő gazdasági ágazatai a bankszektor, az 
infor matikai és elektronikai ipar.

A zsidóság észtországi története főként 
egyes magánszemélyek megjelenésének nyo
maival (adásvételi szerződések, bírósági ira
tok, illetve más hivatalos iratok) kezdődik a 
XIV. századtól. Közösség viszont csak a XIX. 
század második felében tud létrejönni, miu
tán 1865ben II. Sándor orosz cár beengedi 

őket a térségbe, mindaddig azonban a zsidók megtelepe
dését szigorú törvények szabályozták. 

II. (Nagy) Katalin orosz cárnő ugyanis a Lengyelország 
1772es megcsonkításával orosz kézre került nyugati te
rületeken létrehozza a Zsidó Letelepedési Körzetet (an
golul Pale of Settlement, jiddisül 

orosz cár beengedi őket a térségbe, mindaddig azonban a zsidók megtelepedését szigorú 

törvények szabályozták.  

II. (Nagy) Katalin orosz cárnő ugyanis a Lengyelország 1772-es megcsonkításával orosz kézre 

került nyugati területeken létrehozza a Zsidó Letelepedési Körzetet (angolul Pale of Settlement, 

jiddisül  ּֿתחום-המושב  ennek kormányzóságaira korlátozza azt a területet, ahol zsidók ,(דער

élhetnek. II. Katalin rendelete az orosz kereskedők védelmében 1795-ben megtiltja a zsidók 

letelepedését az eredeti orosz területeken, csak az újonnan szerzett ún. Elkülönített Körzet 

városaiban engedélyezi azt. Oroszországban reformbizottságot állítanak fel a zsidóság 

helyzetének rögzítésére. A Zsidó Letelepedési Körzet reformbizottság által kidolgozott és 1804-

ben elfogadott statutuma („Zsidó Statútum”) rögzíti a körzet határait 1804-ben. A statútum 

szerint Oroszországon belül zsidók csak itt élhetnek, és a városokban kötelesek letelepedni. A 

Letelepedési Körzetetet Oroszországban véglegesen csak 1917-ben törlik el egy 

kormányrendelettel (egy sor nemzetiségi és vallási megkülönböztetéssel együtt), garantálva a 

birodalom népei és vallásfelekezetei (köztük a zsidóság) törvény előtti egyenlőségét. Ezzel 

formálisan is megszűnik a háború szétzilálta Zsidó Letelepedési Körzet. (Forrás: Erdélyi Magyar 

Adatbank.) 

A tallinni hitközséget 1830-ban alapították, máig ez a legnagyobb Észtországban, majd ezt 

követte a tartui hitközség 1866-ban, amikor az első 50 család megtelepedhetett a városban. 

Számos zsinagóga épült ezekben az időkben, a legnagyobb Tallinnban 1883-ban, míg Tartuban 

1901-ben – sajnos mindkettőt megsemmisítették a II. világháborúban. Az 1890-es évekre több 

más észt városban is imaházak, illetve zsidó temetők létesülnek (pl. Valgában, Pärnuban és 

Viljandiban), talmud, illetve általános iskolák is nyílnak. A zsidóság döntő többsége elsősorban 

két dologgal foglalkozott ezekben az időkben: kereskedtek vagy kisiparosként dolgoztak, csak 

néhányuknak adatott meg a lehetőség, hogy tudományos munkával foglalkozzanak. Mint 

ahogyan Európa nagy részén is, a XIX. század végének társadalmi változásai a zsidókat érintő

oktatási rendeletekre is hatással voltak, a Tartui Egyetem felvett néhány zsidó hallgatót, ami 

később jócskán hozzájárult a zsidó kultúra és oktatás magasabb szintre emeléséhez és 

kiszélesítéséhez. 1917-ben pl. megalakult a Tartui Zsidó Dráma Klub is. 

A maroknyi észt zsidóság 75%-a menekül a holokauszt elől a Szovjetunióba, a hátramaradt 950-

1000 zsidót meggyilkolták 1941-ig, többek között Észtország egyetlen rabbiját, a zsidó 

), en
nek kormányzóságaira korlátozza azt a területet, ahol 

Észtország
Arató Mátyás

É

mondhatni, visszatér 
a zsidó élet

Egy „zsidómentes” ország zsidóságának visszatérte
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Tallinn óvárosa

Tallinni zsinagóga

zsidók élhetnek. II. Katalin 
rendelete az orosz kereske
dők védelmében 1795ben 
megtiltja a zsidók letelepedé
sét az eredeti orosz területe
ken, csak az újonnan szer
zett ún. Elkülönített Körzet 
váro saiban engedélyezi azt. 
Oroszországban reformbi
zottságot állítanak fel a zsi
dóság helyzetének rögzíté
sére. A Zsidó Letelepedési 
Körzet reformbizottság által 
kidolgozott és 1804ben el
fogadott statutuma („Zsidó 
Statútum”) rögzíti a körzet 

határait 1804ben. A statútum szerint Oroszországon 
belül zsidók csak itt élhetnek, és a városokban kötelesek 
letelepedni. A Letelepedési Körzetetet Oroszországban 
véglegesen csak 1917ben törlik el egy kormányrende
lettel (egy sor nemzetiségi és vallási megkülönböztetés
sel együtt), garantálva a birodalom népei és vallásfele
kezetei (köztük a zsidóság) törvény előtti egyenlőségét. 
Ezzel formálisan is megszűnik a háború szétzilálta 
Zsidó Letelepedési Körzet. (Forrás: Erdélyi Magyar 
Adatbank.)

A tallinni hitközséget 1830ban alapították, 
máig ez a legnagyobb Észtországban, majd 
ezt követte a tartui hitközség 1866ban, ami
kor az első 50 család megtelepedhetett a város
ban. Számos zsinagóga épült ezekben az idők
ben, a legnagyobb Tallinnban 1883ban, míg 
Tartuban 1901ben – sajnos mindkettőt meg
semmisítették a II. világháborúban. Az 1890
es évekre több más észt városban is imaházak, 
illetve zsidó temetők létesülnek (pl. Valgában, 
Pärnuban és Viljandiban), talmud, illetve ál
talános iskolák is nyílnak. A zsidóság döntő 
többsége elsősorban két dologgal foglalkozott 
ezekben az időkben: kereskedtek vagy kisipa
rosként dolgoztak, csak néhányuknak adatott 
meg a lehetőség, hogy tudományos munkával 
foglalkozzanak. Mint ahogyan Európa nagy 
részén is, a XIX. század végének társadalmi 
változásai a zsidókat érintő oktatási rendeletekre is ha
tással voltak, a Tartui Egyetem felvett néhány zsidó hall
gatót, ami később jócskán hozzájárult a zsidó kultúra és 
oktatás magasabb szintre emeléséhez és kiszélesítéséhez. 
1917ben pl. megalakult a Tartui Zsidó Dráma Klub is.

A maroknyi észt zsidóság 75%a menekül a holokauszt 
elől a Szovjetunióba, a hátramaradt 9501000 zsidót 
meggyilkolták 1941ig, többek között Észtország egyet
len rabbiját, a zsidó tudományok professzorát is a Tartui 
Egyetemről, valamint az értelmi fogyatékosokat, illetve 
több kikeresztelkedettet is. Kevesebb mint egy tucatnyi
an élték csak túl a háborút.

A II. világháború után a represszió és a kivándorlás 
kö vet  keztében a baltikumi Észtország, Lettország és 
Lit vánia területén a zsidók száma az 1897es 8,6%ról 
1,0%ra csökken. A három köztársaságban (1970) élő 
65,5 ezer zsidó közül Észtországban 5,3 ezer (0,4%), 
Lettországban 36,7 ezer (1,6%) – 83%uk (30,6 ezer 
fő) Rigában (a város lakosságának 4,2%a, az egész ré
gió zsidó etnikumának 47%a –, Litvániában 23,6 ezer 
(0,8%) zsidó él, 70%uk (16,5 ezer fő) Vilniusban (a 
város lakosságának 4,4%a). (Forrás: Erdélyi Magyar 
Adatbank.)

Az 1988ban bekövetkező észt függetlenségi törek
vésekkel egy időben Tallinnban megalakul a Zsidó 
Kul tu rális Egylet, amely az első ilyen jellegű szerve
zet a Szovjetunión belül – és noha a szándék hasonló 
szervezetek létrehozására a Szovjetunión belül máshol 
is megvolt, számos politikai akadályba ütköztek még 
ez idő tájt is. Az egylet főleg koncerteket és előadáso
kat tartott, de hamar felmerült az igény egy zsidó iskola 
létrehozására, amely 1989ben létre is jött. Megalakult 
a Tallinni Zsidó Gimnázium, illetve 1990ben az 1–9. 
osztályos általános iskola, ugyanis a tallini zsidó gye
rekek számára zsidó iskola eddig nem, csak vasárna
pi klub létezett a város főrabbija, Smuél Kot és neje, 
Chana jóvoltából.

Zsidó kulturális klubok nyílnak az egylet védőszár
nyai alatt Tartuban, Narvában és KohtlaJärvéban, majd 
őket követi többek között a Maccabi – mondhatni, visz
szatér a zsidó élet. A tanulás terén is nagy fejlődés követ
kezik be: hatalmas könyvtár nyílik izraeli és más orszá
gok zsidó közösségeinek támogatásával, illetve beindul a 
héberoktatás. 2007. május 16án pedig új zsinagóga nyílt 
Tallinnban (észtül Tallinna sünagoog), amely egy 180 fé
rőhelyes modern imaház, de 230 férőhelyessé bővíthe
tő szükség szerint. A zsinagógához mikve és étterem is 
társul.
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Teljes egységbe rendezettség
Abba Wagensberg rabbi

„Vegyetek számomra felajánlást” [a Sátor felépítéséhez]. 
(2Mózes 25:2.)

A Midrás szerint ez a pászuk segít megértenünk a Példa
beszédek 4:2es versszakát: „Mert jó tulajdont adtam nek
tek, ne hagyjátok el a Tórámat.” A Midrás továbbá azt is 
írja, hogy Isten figyelmeztette a zsidó népet: „Ne hagyjátok 
el a tulajdont, amit nektek adtam [a Tórát]. Néha, amikor 
az emberek drága dolgokat vásárolnak, egy bizonyos tárgy
ban lesz arany, de nem lesz benne ezüst. Esetleg lesz benne 
ezüst, de nem lesz benne arany. A tulajdonban, amit én ad
tam nektek, nem csak ezüst van” – ahogy a Zsoltárok 12:7
ben található: „Isten szavai tiszta szavak, mint a színtiszta 
ezüst”, de ugyanakkor arany is, ahogy szokás mondani: „És 
azok [a Tóra szavai] kívánatosabbak mint az arany, és érté
kesebbek, mint a legszebb arany.” (Zsoltárok 19:11.)

Felvethetjük, hogy hogyan hasonlíthatja a Midrás a 
Tó  ra szentségét a puszta ezüsthöz és aranyhoz, hiszen 
ezek csupán materiális dolgok. A Tóra szentsége ne ha
ladná meg a legdrágább kézzelfogható tárgyak értékét?

Az Or Gedálijahu kommentár azt írja, hogy a Tórában 
minden benne van. Amikor egy tárgy több részből áll, nem 
úgy tekintünk rá, mint összetevői összegére, hanem akkor 
az valami nagyobbá válik. Példának okáért a fénysugár sok 
színből áll össze. Ezek a színek egyenként is kivehetők, ha 
a fényt egy prizmán keresztül nézzük. Ugyanakkor a fény 
nem csupán néhány szín kombinációja, hanem annál sokkal 
összetettebb jelenség. A fény összes általános tulajdonságát 
nem érthetjük meg csupán az azt adó színek vizsgálatából.

Ez a példa segíthet nekünk abban, hogy megértsük, mi
ért hívja a Midrás a Tórát „ezüstnek ÉS aranynak”, és miért 
nem pusztán ezek egyikének. Ez a megfogalmazás azt tanít
ja nekünk, hogy a Tóra minden egyes apró dolgot tartalmaz. 
Minden benne van. A Zohár (Trumá 161b) azt írja, hogy 
Isten belenézett a Tórába, és abból teremtette a világot. Ha más 
szavakkal szeretnénk élni, ez azt jelenti, hogy minden egyes 
fizikai jelenség egy spirituális tórai forrásból származik. 
Ahogyan a Tórában van ezüst ÉS arany is, ugyanúgy megta
lálható benne a fizikai világ összes jelenségének és tárgyának 
az esszenciája. A világi ezüst iránt érzett vonzalom valójában 
az Istennel kialakítandó mély kapcsolat iránti vágyból ered.

Isten arany – Ez a gondolat azt is jelenti, hogy az az ezüst, 
amelyet a materiális világból ismerünk, tulajdonképpen a fi
zikai megnyilvánulása a „szellemi ezüstnek”. A szellemi ezüst 
Isten szeretete, és erre utal a Tóra is. Amikor Láván konf
liktusba keveredik Jákobbal, a következőt mondja: „Azért 
mentél el, mert nagyon vágytál (nichszof nichszáftá) apád 

háza után.” (1Mózes 31:30.) Mindkét szó gyökere keszef, ami 
ezüstöt jelent. Egy szeretett személy utáni vágyakozás és a 
miatta megjelenő hiányérzet az ezüst szellemi oldala.

Ugyanígy az aranynak is van szellemi megfelelője. A szel
lemi arany a Teremtőtől való félelem és az iránta érzett szere
tet. A Jób 37:22ben olvashatjuk: „Az arany északról jön.” Az 
észak a test legfelső részére utalhat – a fejre. A fejben lakozik 
a bölcsesség, ahogyan a Zsoltárok 111:10ből is kiderül: „A 
bölcsesség kezdete az istenfélelem.” Ebből a láncból (az arany 
északról jön, az észak ez elmét jelenti, az elme a bölcsesség 
helye, a bölcsesség pedig a félelem) következtetjük ki, hogy az 
arany az istenfélelemmel kapcsolatos. A földi aranyat kívánni 
annyi, mint vágyakozni arra, hogy Istent féljük és szeressük.

Az Or Gedálijahu által hozott példa a fényről egy különö
sen illő hasonlat a Tórára. A Báál HaTurim a 2Mózes 25:10 
kapcsán megjegyzi, hogy a tóratekercset tartalmazó frigylá
da betűit (áron) át lehet rendezni úgy, hogy azt az „ő fényük
nek” (orán) olvassuk. Ez nem egyszerű szójáték. A Tórát tar
talmazó frigyláda utal arra, hogy a Tóra maga a fény. Végül 
az áron betűit úgy is át lehet rendezni, hogy norának olvas
suk őket, tehát hatalmasnak vagy félelmetesnek. Elképesztő, 
ahogyan a Tóra mindent magában foglal, és fényének segít
ségével teljes mértékben szolgálhatjuk Istent.

613 testrész – A Tóra nem az egyetlen eszköz, amellyel 
az isteni szolgálat teljességére törekedhetünk. A Miskán 
(pusztai sátor) – amit ez a hetiszakasz is tárgyal – szintén 
több mint összetevőinek összege. Ez is inspirálhat minket 
Isten tökéletes szolgálatára. A Zohár és a Midrás Neélám 
is állítja, hogy a Miskán 613 építőeleme a test 613 részének 
felel meg. A Menóra a szemet reprezentálja, a kenyeret tartó 
asztal a szájat, a ketoret (füstölőszer) az orrot, és így tovább.

Ahhoz, hogy Istent teljességgel tudjuk szolgálni, érde
mes figyelembe vennünk a Miskán üzenetét és egyesíte
nünk mind a 613 részünket. Bár muszáj ügyelnünk beszé
dünk tisztaságának megőrzésére vagy arra, hogy másokban 
a jót keressük, nem veszhetünk el saját magunk fejlesztésé
nek részleteiben. Látnunk kell a fa mögött az erdőt.

Ezért kapcsolja össze a Midrás a Miskán építéséhez 
szükséges ajándékokat a Példabeszédek versszakával. A 
Miskán és a Tóra is soksok részből áll, de mindkettő sok
kal több, mint a részeik különkülön véve. A cél az egység
be rendezés. Amikor eltérő részeink összeállnak és egy
séget alkotnak, akkor tudjuk teljességgel szolgálni Istent.

fordítás · Horváth Marcell
forrás · aish.com
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Tecáve

A menóra meggyújtása
Rabbi Osher Chaim Levene

ronnak és fiainak minden reggel és es te meg kellett 
gyújtania a menórát, a Találkozás Sátrában lévő hét

ágú gyertyatartót. (lásd 2Mózes 27:20.)
A menóra meggyújtása mélyen jelképes. Az átá técávé 

(pa rancsold meg...) felszólítás a menóra meggyújtásának 
parancsa előtt arra utal, hogy egy micvá teljesítése ön
magában ezen gyertyák meggyújtásának szinonimája. 
De mit jelent ez? Nyilvánvalóan Istennek semmi szüksé
ge a menóra fényére. A parancsolat lényege, hogy az em
ber tükrözze az Ő eredeti „fényét”.  „Ahogyan én meg
gyújtottam a te lángodat, úgy te is gyújts nekem lángot” 
– mondja a Midrás. (Semot Rábbá 36:2.)

A „láng”, melyet az Örökkévaló meggyújt, az ember 
„lelke”. És az emberi lét célja úgymond ennek a viszonzá
sa, hogy az ember egész létét Isten tüze meggyújtásának 
szenteli. Ezt a semirát hámicvót a parancsolatok betartá
sával teheti meg. „A micvá a gyertya, és a Tóra a fény.” 
(Példabeszédek 6:23.)

A mi sötét világunkban Isten, az ősi „tűz” és a spirituá
lis mélységek rejtve maradnak, így a zsidókra marad, hogy 
ezen változtassanak. Ezt a „tűz meggyújtásával” érhetik el. 
Azáltal, hogy megtartják a micvákat, a „világ megvilágoso
dik”. Isten szavainak ereje – mely a zsidók létében és hal
hatatlan „lelkében” nyilvánul meg – a fény az életek megvi
lágítására. A Tóra parancsolatainak megtartása kelti életre 
az egyén lelkesedését és életre szóló elkötelezettségét. Ez 
az, ami átváltoztat minden egyes zsidót egy micvává.

Igen, maga a zsidó válik micvává. Mert, miként a taní
tás, ő maga Teremtője „parancsolatává” válik. Ő az, aki a 
saját létének a „micvá lámpájával” a világ elé tárja a „Tóra 
fényét”. A szellemi erő és energia a micvá isteni eredeté
ből ered, a zsidó pedig a „lámpa”, amely a „fényt” a világ
ba hozza.

Ez gyújtja be mind a 248 tagját és 365 ínját, és ez vál
toztatja őket olyan eszközökké, amelyek pontosan a 248 
tevőleges és 365 tiltólagos micvával párhuzamosak, to
vábbá ez teszi az egyént alkalmassá, hogy még istenibb 
eszköz lehessen.

A zsidónak kell meggyújtania a lángokat. Nem csak 
a menóra fényeit, melyeket a Sátorban gyújtottak. Az 
egyén lelke válik világító tűzzé. A „parancsolat” a fő ösz
szetevő. A zsidó „fénye” és léte az Istennel való kapcsolat
teremtés képességétől függ. A micvá teljesítéséből nyert 
ihlet és annak az emberi lét részévé tétele az, ami a zsidót 
az isteni fény visszatükrözésére alkalmas eszközzé teszi, 
és így az – mint az Áron és fiai által gyújtott menóra – ki
felé is fénylik. Az isteni nagyszerűség fénye a zsidó Isten 
iránti elkötelezettségének lételeme, és egyben annak vi
lági megnyilvánulása is.

fordítás · Horváth Marcell
forrás · torah.org
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Az Istentől kapott és belőlünk áradó fényről

Azáltal, hogy megtartják 
a micvákat, a »világ 

megvilágosodik«
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Ki tiszá

A bölcsek bölcsessége
Binjomin Zeév

bben a hetiszakaszban az Örökkévaló bemutatja a 
pusz tai Szentély építőit Mózesnek: Becálélt és Oho

liábot, valamint segítőiket. (2Mózes 31:1–11.) Rész letesen 
leírja, hogy milyen különleges tehetséggel ruházta fel 
őket, hogy megfelelően tudják ellátni szent feladataikat.

„És minden bölcs szívű szívébe adtam bölcsességet.” 
(2Mózes 31:6.)

Ha egy mondatban kétszer szerepel ugyanaz a dolog, 
esetleg kicsit más formában, azt tautológiának nevezzük. 
Például: az a jó, ha jó. Vagy: ez a kör kerek. A fenti tórai 
mondat számomra azért is rendkívüli, mert kétszeresen 
is tautológia: mind a bölcs, mind a szív szó kétszer sze
repel benne.

Ezenfelül első olvasatra az értelme sem teljesen világos: 
ha valakinek eleve bölcs a szíve, akkor miért kell bele még 
több bölcsességet adni? Nem inkább azoknak van szük
ségük a bölcsességre, akiknek nincsen? Általános szabály 
a gazdaságban, hogy a gazdagok könnyedén tesznek szert 
még több pénzre, míg a szegények egyre lejjebb és lejjebb 
csúsznak („kinyílik az olló”). Elképzelhető, hogy a Tóra 
egy ilyen koncepciót akar megfogalmazni szellemi téren? 
Ez nem hangozna túlságosan igazságosnak!

Rabbi Mose Cháim Luzzato (Rámchál) arról ír Me
szi lát Jesárim című könyvének bevezetőjében, hogy mi
ért is hiánycikk az igazi, hamisítatlan emberi kvalitás. 
„Hiányzik a bölcsekből, mivel keveset foglalkoznak vele 
[mivel nyilvánvalónak tartják], és hiányzik a nem olyan 
bölcsekből, mivel nehéz elérniük. Emiatt végül a legtöbb 
ember azt hiszi, hogy a jámborság sok zsoltár mondását, 
hosszú bűnvallomásokat, nehéz böjtöket, hideg vízben 
és jégben való merítkezést jelent – csupa olyan dolgot, 
amelybe a gondolkodó elme nem képes belenyugodni.”

Rámchál leírja, hogy az emberek lelki gyarapodását 
sokszor egyáltalán nem a veleszületett szellemi adottsá
gok hiánya akadályozza. Éppen ellenkezőleg: számos ki
váló elmét ismerünk, akik elmélyülten foglalkoznak ked
venc témájukkal, legyen az kultúra, művészet, tudomány 
vagy akár vallási témák is, például törvények, szokások, 
imaszövegek részletes megértése. Az egyébként valóban 
fontos dolgok mellett viszont sokszor éppen a lényeg sik
kad el. Időről időre felmerül a kérdés: vajon közelebb ke
rülteme a Teremtőhöz a vallásos életmódnak köszönhe
tően? Jobb emberré lettem?

Rámchál azt mondja, sok tehetséges ember éppen azért 
nem foglalkozik behatóan az ilyen kérdésekkel, mert annyi
ra nyilvánvalónak tekinti. Így észre sem veszi, mennyi elmé

lyülést és energiát igényel a rendszeres gondolkodás alapve
tő fontosságú kérdéseken. Ezért aztán elvész a részletekben.

Ennek alapján megérthető, hogy a bölcsesség „jó be
fektetés” a bölcseknek is. Lehet valakinek óriási képessé
ge a fejlődésre, ha mindez csak lehetőség marad. Akárcsak 
a Szentély építése során, nemcsak egy szűk réteg számára 
értékes az, ha a bölcsek „bölcs szívet” kapnak, hiszen az ő 
inspirációjuk kihatással van az egész közösségre.

Fejlődéspszichológusok nemrégiben felfedezték, hogy 
nemcsak tanult és előre programozott viselkedések figyelhe
tők meg az élőlényekben, hanem létezik egy köztes, átmeneti 
állapot is. Ezek olyan képességek, melyekkel az élőlény szü
letésétől fogva rendelkezik, mégsem fejlődik ki mindaddig, 
amíg egy inger ki nem váltja azt. Például a beszélt nyelvek, 

nyelvtanok formálása is ilyen ösztön. Rabbi Dovid Gottlieb 
felhívja a figyelmet, hogy ez a gondolat már a Talmudban is 
megjelenik: „Ha nem adatott volna nekünk a Tóra, a macs
káktól tanulhatnánk szemérmességet, a hangyáktól a ma
gántulajdon tiszteletét, a galamboktól házastársi hűséget, ka
kasoktól illemtudó viselkedést.” (Éruvin 100b.)

Honnan tudja a Talmud, kérdezi Rabbi Gottlieb, hogy 
az emberek valóban a helyes viselkedésformákat tanulnák 
el a megfelelő állatoktól, és nem pedig például a lustaságot 
az oroszlántól, hízelgést a kutyáktól, lopást a szarkáktól stb. 
A válasz a fent megismert elmélet: minden ember rendel
kezik azzal az intuitív bölcsességgel, ami a helyes viselkedés 
megismeréséhez szükséges, csupán „le kell venni a polcról”. 
Meg kell szerezni a kiváltó ingert, és mozgósítani kell a 
képességeinket. Ez alapján megérthető a Tóra mondása a 
bölcs szívűek bölcsességéről, akikben ez a mozgósítás meg
történt. Ahogyan egy dal mondja: „minden, ami szép volt, 
minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég”.

Felhasznált előadás 
Rabbi Dovid Gottlieb: Jewish Spirituality (Part 2), 

torahanytime.com
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minden ember rendelkezik 
[…] intuitív bölcsességgel, 
[…] csupán »le kell venni 

a polcról«”
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Vájákhél

Az a bizonyos plusz
Rabbi Mordechai Kamenetzky

 egész népből, az összes törzsből férfiak és nők 
egyaránt nagylelkűen hozzájárultak a Miskán, 

a pusztai Hajlék felépítéséhez. Ez és a most következő 
hetiszakasz részletezi a munkát, amelyet Becálél és a 
többi mesterember végzett, isteni inspirációtól vezérelve.

Mózes így jelenti be az adományozás sikerét a népnek: 
„[a felajánlások] elegendők voltak az egész munkához, és 
még maradt is”. (2Mózes 36:7.) Nem csupán a szükséges 
mennyiség állt tehát rendelkezésre, hanem még maradt 
is némi többlet.

Számos szövegmagyarázót azonban el gondolkodtat 
ez a látszólag kettős ki fejezés  mód: egyrészt „elegendők” 
voltak a felajánlások, másrészt „még maradt is”. Ez nem 
ellentmondás? Ha valóban épp hogy elegendő volt, akkor 
nem ma radhatott többlet. Ha viszont maradt több let, 
akkor az nem csupán „elegendő”. Ha a Tóra valóban 
azt akarja közölni, hogy több anyag állt rendelkezésre a 
szük ségesnél, azt megfogalmazhatta volna úgy is, hogy 
„több felajánlás gyűlt össze a szükséges mennyiségnél” – 
ez így egyértelmű lett volna.

Úgy tűnik, bizonyos értelemben szükséges volt az a 
több let, hogy azt mondhassuk, éppen elegendő volt a fel
ajánlás. Hogyan lehetséges ez?

John F. Kennedy, a néhai amerikai elnök mindig 
szívesen emlékezett vissza az egyik választásra, amelyet 
egy kis massachusettsi városban tartottak. A jelöltek 
kampányukban hangsúlyozták, hogy bármelyik szavazat 
döntő fontosságú lehet. Igazuk is lett: napokba telt 
az első eredmény bejelentése, hetekbe a megerősítése, 
hogy a győztes jelöltet egyetlen szavazat választotta el 
versenytársától. A városban mindenki így mondta: „pont 
az én szavazatommal sikerült!”

A Szichot Cádikim megmagyarázza Mózes célját, 
amely az volt, hogy a Miskán építésének folyamata 
hibátlan legyen, a végeredmény rendkívülisége az 
építők, adakozók szerénységével párosuljon. Ha csupán 
éppen elegendő mennyiség állt volna rendelkezésre 
az aranyból, ezüstből, rézből és további építkezési 
anyagokból, az talán némelyekben a büszkeség hamis 
érzetét keltette volna fel. Ezt mondhatták volna: 
„nélkülem soha nem épülhetett volna fel! Én adtam 
az utolsó, a legfontosabb részletet hozzá!” Mindenki 
a saját hozzájárulásának fontosságát hangsúlyozta 
volna.

Az egyetlen mód ennek elkerülésére az volt, hogy 
ha egy picivel több az anyag mint amennyi feltétlenül 
szükséges. Csak így lehetett elérni, hogy a Miskán, azon 
túl, hogy nagyon fontos és díszes sátor, maga legyen a 
kézzelfogható alázat. Emiatt van, hogy Mózes csak 
akkor érezte elegendőnek az összegyűlt anyagot, amikor 
már több volt mint amennyi szükséges.

Gyakran mi magunk is hozzájárulunk igen fontos és 
nemes ügyekhez. Ilyenkor fontos észrevenni, hogy mi 
csupán küldöttek vagyunk. Ahogy Bölcseink mondják, 
„az Örökkévalónak sok küldöttje van” – ha igazán fontos 
az ügy, akkor nélkülünk is meg tudná oldani. Ilyen módon 

elérhetjük, hogy még tisztább legyen a felajánlásunk. 
Csupán egyvalami fog hiányozni belőle: az önelégültség 
hamis érzete. Amit hozzátettünk, nem csupán elegendő 
lesz, hanem még több.

fordítás · Szántó-Várnagy Binjomin Zeév 
forrás · torah.org

Az

Csak így lehetett elérni, 
hogy a Miskán […] maga 

legyen a kézzelfogható 
alázat.
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Pikudé

Az Isten és az ember szemében
Rabbi Sharga Simmons

korábbi hetiszakaszokban olvashattunk a Szentély 
meg építéséről a sivatagban, többek közt az építőanya

gok adományozásáról is és magáról az építésről is. Ezen a 
héten Mózes bemutatja nekünk a pontos elszámolást, hogy 
mire használtak fel minden egyes adományt. Például fél 
ezüst sékelt gyűjtöttek be minden férfitól a 603 550ből 
(ez összesen 301 775 sékel), Mózes beszámol 100 tartóosz
lop megépítéséről (3000 sékel darabja), a maradék 1775 sé
kelt pedig ezüst kampókra, pántokra és borításra költötték. 
Hasonlóképpen sorolja fel Mózes, hogy mire használták fel 
az aranyat, rezet, fát, szöveteket, állatbőröket és drágakö
veket, ezzel támasztva alá, hogy minden fillér a szentélyre 
ment el, nem pedig a saját svájci bankszámlájára. 

Mózest mindig a legnagyobb becsületesség és kifo
gástalan hírnév jellemezte, miért tartotta szükségesnek, 
hogy részletesen bemutassa az egész könyvelést? Nincs 
megírva sehol, hogy Isten kérte volna tőle ezeket az in
formációkat. Ő mégis így tesz, teljesen önként. Miért? 

A válasz bepillantást enged a becsületesség kétirányú 
utcájába. Nemcsak a mások felelőssége, hogy helyesen 
ítéljenek meg engem, hanem ugyanakkor az én felelőssé
gem is, hogy elkerüljem az olyan helyzeteket, amelyekből 
helytelen következtetéseket vonhatnának le. 

Túlontúl gyakran hallhatjuk, ahogy valaki azt mondja: 
„nem érdekel, hogy mit gondolnak a többiek, tudom, hogy 
jól teszem, amit teszek”. A tórai megközelítés szerint termé
szetesen igyekszünk aszerint cselekedni, hogy mi a helyes 
az Örökkévaló szemében, ugyanakkor szeretnénk elkerülni, 
hogy rossz benyomást keltsünk embertársaink szemében. 

A Talmudban (Sekalim 3:2) olvashatjuk, hogy amikor 
a kincstárnok pénzt vett ki a Templom ládáiból, akkor 
tilos volt bármi olyan öltözetet viselnie, amely alkalmas 
lett volna arra, hogy pénzt rejtsen el benne, olyant pél
dául, amelynek zsebe, mandzsettája van, de cipőt se volt 
szabad viselnie. Ezeket az elővigyázatossági intézkedé
seket nem azért hozták, mert féltek, hogy ellophatják a 
pénzt, hanem hogy nehogy azt higgyék az emberek, hogy 
lopnak. Ahogy Salamon király mondja: 

„Jóindulatot és megértést fogsz találni Isten és az em
berek szemében is.” (Példabeszédek 3:4.) 

Félreértések elkerülése
Ennek súlyos következményei vannak egy vallásos zsi
dó számára. Képzeljük csak el, hogy egy vallásos zsidó 
bemegy a McDonaldsba és közben telefonál. A járóke
lők tévesen a következő következtetéseket vonhatják eb
ből le: 

1. a McDonalds tényleg kóser, és oké ott enni, vagy
2. hogy ez a zsidó (akinek lényeges a kóserság) éppen 

tilosban jár, vagy
3. hogy bár a McDonalds nem kóser, de ha mások ve

hetik ilyen lazán a dolgokat, akkor én is megtehetem. 
Nem elszigetelt vagy kategóriákra osztott világban 

élünk. Inkább egy közösség és egy nemzet vagyunk, és ez 
olyan helyzetbe hoz minket, amelyben biztathatjuk egy
mást, hogy az alapoktól egyre feljebb emelkedjünk. Akár 
elfogadjuk, akár nem, mindannyian példaképek vagyunk 
egymás szemében. És így, akár egyetlen személy tettei is, 
akár azok is, amelyeket félremagyaráztak, vezethetnek ah
hoz, hogy jó vagy rossz véleménnyel lesznek a zsidó népről 
és az ő Istenükről. 

Van egy vicc, amely egy rabbiról szól, akit zavart, hogy 
sosem ehetett disznóhúst. Fogta magát és elutazott egy 
távoli és elszigetelt trópusi szigetre. Ahogy megérkezik, 
rögtön a sziget legjobb éttermébe veszi az irányt, és a leg
drágább disznósültet rendeli az étlapról. Ahogy mohón 
várja az ételt, megdöbbenve hallja, hogy valaki a nevén 
szólítja az étterem másik végéből. Odanézve meglátja a 
közössége tíz tagját, akik véletlenül pont ugyanarra az 
eldugott kis szigetre utaztak el nyaralni.

Ebben a pillanatban érkezik a pincér egy hatalmas 
ezüst tálcával, amelyen egy egész sült malacot hoz, almá
val a szájában. A rabbi megszégyenülten néz a többiekre, 
és azt mondja: „Csak egy almát rendeltem és nézzétek, 
hogy szolgálják itt fel!”

Mindez a gyakorlatban
Ennek az elképzelésnek végtelen számú alkalmazása van, 
ha a mindennapi életre vonatkoztatjuk. 

Képzeljük el, hogy éppen megvettünk egy újságot az 
újságostól, mielőtt bemegyünk egy bevásárlóközpontba. 
Ha ezután kisétálunk a bevásárlóközpontból az újsággal 
a kezünkben, kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. Tehát 
abból kiindulva, amit eddig olvastunk, az alábbi óvintéz
kedések egyike javasolt: 

1. Kérjünk egy zacskót is az újságostól, és tegyük bele 
az újságot és a blokkot is.

2. Ahogy kimegyünk, a pénztárnál mutassuk meg az 
újságot, és tegyük azt is hozzá, hogy máshol vettük. 

3. Tegyük be az újságot a kocsinkba, mielőtt bemen
nénk a bevásárlóközpontba, így senki sem érthet félre. 

fordítás · Gergely Dániel 
forrás · aish.com
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Amit kimondunk, az élő, 
létező

Fináli-Magyari Judit

IN
T
ER

JÚ

anuár első vasárnapjára előadásoknak és közös ta
nulásnak adott otthont a Magyarországi Autonóm 

Orthodox Izraelita Hitközség Ijjun Smirát Háláson, 
azaz A kimondott szó súlya címmel. Az eseményt hirdető 
plakáton az állt, hogy mindenkit várnak, aki nyílt gon
dolkodású, és érdeklődő. Az előadások címei izgalmas
nak tűntek, pl. Az ember – beszélő szellem; A szándék 
tisztasága és a „projekció”. A címek mellett ez az idézet 
állt: „Milyen legyen az ember, aki élni akar, jó napokat 
szeretne látni?”  (Zsoltárok 34:12–13.) Mivel nyitottnak és 
érdeklődőnek tartom magamat, és mivel a munkámnak, 
és ezáltal hétköznapjaim jelentős részének a kommuni
káció, a beszéd, a kimondott szó áll a középpontjában, 
ráadásul a szakmám szerint pont a hatékony kommuni
káció által lehet az embernek „jobb napokat élnie”, úgy 
döntöttem, hogy részt veszek az eseményen. A program 
fő szervezője Hegedűs Pál matematikus volt, mellet
te Domán Sije, a Lativ Kolel oktatója, Szántó Binjomin 
Zév matematikus és kántorszakos hallgató, a Lativ Kolel 
tanulója és oktatója, valamint Rabbi Jehosua Witt tar
tott előadást. A nap folyamán kiderült, hogy ez a ren
dezvény nemcsak egyszeri alkalom volt, hanem valami 
nagyobb dolognak a része, egy rendezvény és program
sorozat első lépcsője, azonban a pontos koncepció, hogy 

mi is a célja, még nem volt világos számomra. Hegedűs 
Palit, a rendezvény ötletadóját és fő szervezőjét kérdezem 
most arról, hogy mi is ez a dolog, miről szól ez az újfajta 
kezdeményezés. 

Hogyan született meg az ötlet, hogy pont ebben a té-
mában szervezzetek meg egy egész napos tanulást?

Az ortodox hitközségen volt egy megbeszélés, ott vetet
tem fel azt az ötletet, hogy mi lenne, ha az előttünk álló 
polgári évnek az ijjun smirát háláson lenne a témája, te
hát az egész év valamilyen módon ekörül forogna. Ez a 
héber kifejezés a beszéd fontosságára, a kimondott szó 
súlyára utal, tehát arra, hogy amit kimondunk, annak ha
tása van. Ez nagyon fontos téma, és igen szerteágazó is, 
több rétegével is lehet foglalkozni. 

Korábban is volt egy-egy téma, amellyel az adott évben 
többet foglalkozott a hitközség, vagy ez a tematikus év 
teljesen új kezdeményezés?

Korábban nem volt ilyen. És hát önmagában az, hogy 
van egy téma, még semmi, fel is kell tölteni tartalom
mal. Mivel én vetettem fel az ötletet, a többiek mond

J

Hegedűs Pál
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ták, hogy rendben, akkor én is szervezzem meg. Tehát 
a megvalósítás az én feladatom lett, bár nem vagyok 
igazán jó szervező, kivitelező. Ez az első alkalom sze
mináriumjellegű volt, és az volt a célja, hogy egy konk
rét témában mélyebben elmerüljünk. Ezt a fajta elmé
lyedt tanulást jom ijunnak nevezik, ráfókuszálunk egy 
konkrét témára, és több oldalról megvilágítva tanulunk 
róla. 

Miért pont ezt a témát választottad, miért kell ezzel 
foglalkoznunk?

Több negatív élményem is volt, ami a „beszéddel”, a ki
mondott szóval kapcsolatos. A láson háráról, amiről a 
pletykálkodás jut egyből az eszünkbe, és annak tilalmá
ról már sokat hallhattunk, de valójában ez a téma en
nél sokkal tágabb. Arról van tehát szó, hogy a beszédnek 
ereje van, jó és rossz hatása is lehet, ezért nagyon fon
tos, hogy mi az, amit kimondunk, hogyan beszélünk, mi 
hagyja el a szánkat. 

Az első élményem, ami megrázott ezzel a témával 
kapcsolatosan, egy előadáshoz köthető, amelyet egy rab
bi tartott. Arról beszélt, hogy vannak „könnyű” micvák, 
melyeket nem nehéz nem megszegni, általában a legtöb
ben betartjuk, és ezt természetesnek is vesszük. Ilyen pél
dául a ne gyilkolj micvája. Ezt nem szokás megszegni. 
Vannak azonban olyan parancsolatok is, melyeket min
denki mindig megszeg. Ilyen a láson hárá. Ez engem szí
ven ütött. Vajon miért ennyire evidens az, hogy ezt nem 
tartjuk be? Muszáj ennyire lekicsinylően gondolkodni 
magunkról? Talán nem szabadna ennyiben hagynunk, 
tenni kellene ellene valamit. 

Legtöbbünknek van egykét „gyenge pontja”, tehát 
olyan parancsolatok, amelyeket valami miatt nehezebb be
tartanunk. Ez mindenkinél más. Nekem például az étke
zéssel kapcsolatos törvények sohasem okoztak komolyabb 
problémát, nem jelent nagy áldozatot lemondani bizonyos 

ételekről, és nem okoz gondot az sem, hogy szombaton 
nem cipelhetek magammal táskát. A középiskolában, ahol 
tanítok, a diákjaim gyakran mondják, hogy milyen nehéz 
lehet zsidónak lenni, például a kósersági törvények miatt. 
Azonban számomra nem ettől nehéz a zsidóság. Ami ne
kem nehéz, az például az, hogy bizonyos helyzetekben el 
kell mondanom olyasmit is, amit nem szeretnék. Tehát 
hogy ne titkoljak el valamit, ami számomra kellemetlen. 
Van egy személyes vetülete is annak, hogy ez a téma külö
nös jelentőséggel bír a számomra. Én is sokszor élem meg 
azt, hogy mennyire nehéz betartani a beszéddel kapcsola
tos törvényeket.

A gimnáziumban általános számonkérési mód a felel
tetés. Ez sok diáknak nagyon nehéz, félnek tőle, való
ban igencsak megalázó helyzet, amikor kihívunk valakit 
a táblához, és az egész osztály előtt azt próbáljuk kiderí
teni, hogy mi az, amit nem tud az illető. Elhatároztam, 
hogy én ezt nem csinálom, kivéve, ha valaki jelentkezik, 
hogy szeretne felelni. Ezeknek a helyzeteknek a kezelé
se, megoldása nehezebb, mint az, hogy szombaton ne vi
gyem magammal a táskámat. Azt meg lehet szokni. De 
hogy a szájával mit csinál az ember, azt nem lehet olyan 
könnyen kordában tartani. Nagyon gyakran élem meg, 
hogy megbánom, amit kimondtam. 

Egy másik negatív élményem, vagy inkább élményeim 
a zsinagógai tapasztalataimhoz kapcsolódnak. Gyakran 
voltam tanúja annak, hogy szent helyen olyasmit mon
danak, ami egyáltalán nem odavaló. Nem is a pletykára 
gondolok feltétlenül, hanem disznó viccekre, káromko
dásra, olyan dolgokra, melyek mármár istenkáromlásnak 
számítanak. Persze én is káromkodtam már életemben: 
kamaszkorunkban a barátaimmal lementünk nyaralni, és 
ott készült egy videofelvétel, amelyen éppen társasjáté
kozunk. Amikor visszanéztem, döbbenten tapasztaltam, 
hogy én beszéltem a legcsúnyábban. 

Ami miatt még aktuálisnak tartom ezt a témakört, az 
a gyűlöletbeszéd. Meglepően gusztustalanul tudnak em
berek egymásról beszélni. Tamás Gáspár Miklóssal ké
szült egy beszélgetés, amelynek során valaki felvetette, 
hogy hát a nőgyűlölő duma megjelenése teljesen nor
mális egy férfiakból álló baráti összejövetelen. Tamás 
Gáspár Miklós erre azt felelte, hogy nem, ez nem normá
lis. Az is fontos, hogy milyen szavakkal illetjük a másik 
embert, vagy akár egy embercsoportot, sértőe az elne
vezés, vagy nem, ugye erről szól a „political correctness”. 
Tényleg elképesztő dolgokat tudunk mondani mások
ról, pl. a cigányokról, vagy emberek más csoportjáról. És 
amikről most beszélek, azoknak egy része zsidó közössé
gekben történik. 

 Gyerekkoromban időnként jöttek hozzánk mester
emberek, gázszerelő, vízvezetékszerelő, asztalos stb. 
Előfordult, hogy valamilyen kis testi hibájuk volt, pl. 
hiányzott egy ujjuk stb. Ez megesik olyan embereknél, 
akik veszélyes szerszámokkal dolgoznak. Ennek a látvá
nya engem teljesen paralizált. Apám mindig megkérdez
te az embertől, hogy mi történt vele, hogyan szerezte a 

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 
rendezvénye
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sérülést. Nem volt benne feszültség, teljesen természete
sen tudott kommunikálni velük. Irigyeltem, hogy szóba 
tudta ezt hozni. Ezt azért meséltem el, mert ebből is lát
szik, hogy mennyi mindenen lenne jó változtatni, tehát 
nemcsak elhagyni kell a nem megfelelő beszédet, hanem 
a megfelelőt is ki kell tudni építeni. Az is nagy kérdés, 
hogy mit tanítok a gyerekeimnek. Hogy az ígéreteimet 
betartome? Ha azt tapasztalják, hogy nem tartom be 
azt, amit ígérek, akkor nem fognak bízni bennem. Amit 
kimondunk, az élő, létező. 

A Zsoltárokban olvashatjuk, hogy „Őrizd meg nyelve
det a rossztól!”. Maimonidesz ennek a „rossznak” írja le 
a típusait, vagyis azt, hogy mi mindent nem lehet mon
dani. A Sulchán Áruch nem foglalkozik részletesen ezzel 
a témával. A XX. század elején Chofec Chájim, a Misna 
Brura szellemi atyja dolgozta ki részletesebben a témát, 
ő azt állította, hogy egyenesen a láson hárá miatt pusz
tult el a Szentély. Az ő nyomán alakult ki egy mozgalom, 
amely később elkészítette Chofec Chájim antológiáját, a 
fontosabb gondolatainak lerövidített változatát. Három 
alapelvet fogalmaz meg azzal kapcsolatosan, hogy ho
gyan kellene beszélnünk. Amit mondunk, az egyrészt le
gyen igaz, másrészt legyen tisztességes, harmadrészt ne 
okozzon kárt. Azt gondoljuk, hogy a szó elszáll, de ez 
nem így van, a szó ott marad, és mérgez. Fontos megje
gyezni, hogy én magam is tanulója vagyok ennek, nem 
pedig a tanára, még akkor sem, ha én is az előadók között 
vagyok. Amikor felkészülök egy témakörre, akkor azzal 
én is megtanulom azt az adott részt, és mások előadásai
ból is ugyancsak sokat tanulok. 

Olvastam egy rabbinak a történetét, amely a követke
ző: utazott a repülőn, mellette két ember ült, és a mun
kahelyükről beszélgettek. Arról számolt be a rabbi, hogy 
rettenetes volt végighallgatni a panaszaikat, még úgy 
is, hogy nem ismerte azokat az embereket és a szituá
ciókat, amelyekről szó esett. Büszkeséget érzett amiatt, 
hogy ennyire megrázta őt, mert ez arra utalt, hogy nincs 
hozzászokva az ilyenfajta beszédhez, hogy az ő környe
zetében nem ez az általános. Egy picit én is hasonlókép
pen vagyok a munkahelyemen, mondhatnám azt is, hogy 
nem vagyok benne a pletykarovatban, hozzám nem is na
gyon jutnak el itt a hírek. 

Tehát akkor nemcsak arról van szó, hogy arra kell fi-
gyelnünk, mit mondunk, vagy mit nem mondunk, ha-
nem arra is, hogy mire figyelünk oda, mit hallgatunk 
meg? A kommunikációnak ezt a passzívabb, fogadó ol-
dalát talán még nehezebb irányítani, nem?

Igen, ki kell tudni mondani bizonyos helyzetekben, hogy 
ez engem nem érdekel. A tilalmas beszédet tehát nem
csak mondani nem szabad, hanem aktívan kerülni kell a 
meghallgatását is. Az nem elég, hogy csöndben maradok. 

Ráadásul ha már tudom, hogy mit nem szabad mon
danom, attól még nem tudom, hogy mit kell monda
nom. Ez megint két külön dolog. Attól, hogy nem mon

dok semmit, még nem várhatom el, hogy automatikusan 
jöjjön a szép beszéd. És itt jön be egy kicsit másik téma, 
amellyel szintén szeretnénk ebben a tematikus évben fog
lalkozni, és ez a tiszta beszéd. Ezt külön meg kell tanulni. 
Nem megy egyik napról a másikra, hogy akkor már többé 
nem fogok pletykálkodni. Nem lehet elhatározásra szent 
emberré válni. Fokozatosan lehet megtapasztalni azt, 
hogy milyen is, ha valóban nem mondok rosszat. Első 
körben próbáljuk meg kibírni napi két órában. Léteznek 
egyébként közösségek, ahol például egy beteg embernek 
a felgyógyulása érdekében a tagok a nap 24 óráját feloszt
ják egymás között, hogy ki mikor nem mond rosszat, így 
az egész nap „le van fedve”. Tehát ez a közösségi tudatot 
is képes erősíteni. 

Ez azt hiszem nagyon fontos aspektusa a témának, 
mármint a közösség építése, épülése. Éppen az merült 
fel bennem, hogy ha ennyi mindenre figyelünk a kom-
munikációban, és például betartjuk, hogy tényleg sen-
kiről nem mondunk semmi olyat, ami esetleg a mási-
kat negatív színben tüntetheti föl, akkor hogyan lehet 
házastárssal, barátokkal megosztani az érzéseinket, 
mondjuk akkor, ha valakire dühösek vagyunk.

Meg lehet tanulni úgy megfogalmazni egy érzést, hogy 
az ne a másikról, hanem rólam szóljon. Ha például ide
ges vagyok, mert rám szólt a főnököm valami miatt, ak
kor nem őt kezdem el szidni, hanem azt közlöm a másik
kal, hogy én mit érzek, hogy mondjuk zaklatott vagyok, 
megbántott vagyok stb. Úgy fogalmazok, hogy az rólam 
szóljon, ne a másikról.

Milyen programokat tervezel még megvalósítani a té-
mával kapcsolatosan ebben az évben?

Talán még két, a múltkorihoz hasonló szemináriumot 
szeretnénk megszervezni. Nagyon jó lenne, ha sikerülne 
gyerekprogramot is tartani a témában. A beszédhez kap
csolódó tudatosságot már gyermekkorban is lehet gyako
rolni. Például van egy játék, amelynek az a lényege, hogy 
előre felírunk szavakat, és úgy kell elmesélni egy törté
netet, hogy azokat a szavakat nem szabad kimondani. 
Aztán jó lenne év végére összeállítani egy, a témával fog
lalkozó kiadványt.

Utólag pozitívan értékeled az évad első eseményét?

Igen, szerintem nagyon jó volt, és sok pozitív visszajel
zést is kaptunk. Körülbelül 2530 fő volt jelen, ami ahhoz 
képest sok, hogy sajnos tényleg az utolsó pillanatban lett 
kihirdetve a program. Egyébként Kürti Csabának kö
szönhető, hogy ilyen jól meg lett szervezve, nélküle nem 
sikerült volna így.
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Az a csodálatos héber nyelv, avagy mit rejt egy-egy szó, kifejezés 

Mi minden rejtőzik a G.B.R. gyök 

mögött – avagy mi köze van a kakasnak 

egy arkangyalhoz és a matematikához?
Fináli Gábor

indenki jól tudja, hogy az angyalok a bibliai ha
gyományban amolyan szerény, névtelen lények, 

akiknek szolgálat a létük. Ezért is nevezik őket egysze
rűen csak máláchnak, ami a meláchá, azaz munka, tevé
kenység, mesterség, dolog stb. szóval azonos eredetű. 
Így, ha a héber eredeti szó jelentésének hű fordítására 
törekekszünk, akkor az egyszerű „hírvivő”, azaz angyal 
görög eredetű kifejezés helyett leginkább égi, transzcen
dens, illetve isteni munkásnak, küldöttnek vagy ügyin
tézőnek helyes fordítani. Mivel a málách kifejezés néha 
vonatkozhat emberi megbízottra és közbenjáróra is, 
ezért sokszor az angyalokat összetett alakokban említi a 
Biblia: máláché Elokim (Isten angyalai), máláché hásem 
(Örökkévaló angyalai), bené Elokim (isteni lények), 
hákedosim (a szentek), háeljonim (a fentiek, az égiek), 
amikor az élők számára inkább pozitív aspektusa nyil
vánul meg, illetve málách hámáschit (pusztító küldött), 
máláché chábálá (rombolás küldötte), mémétim (halált 
hozó), málách hámávet (a 
halál angyala) néven a vég 
hírnökeként, illetve annak 
kézbesítőjeként. Azt ta
lán már kevesebben tud
ják, hogy az angyalok név
vel való említése egészen 
a Biblia kései könyveié
ig, Dánielig várat magára. 
Ekkortól a midrási, talmu
di, pszeudepigráfikus irodalmon át a középkor dereká
ig a kabbala teljes kifejlődéséig, kibontakozásáig a spe
ciális funkcióval beazonosított, valamint névvel illetett 
angyalok száma megnő, és megformálódik teljes hie
rarchiájuk. Bár messze nem olyan rendezett és közpon
ti fontosságú, mint más vallások angeológiája. Az egyik 
legismertebb, és nevén elsők közt beazonosított ilyen an
gyal Gábriel vagy Gávriél arkangyal volt. Dániel köny
vében ő a látomásokat felfedő, az idők falát áttörő an

gyal, aki felfedi, fellibbenti a fátylat, és a végidőkről 
szóló dánieli látomást tovább pontosítja és értelmezi. 
Egyszerre győzelemre viszi a véges ember értelmét, és 
két látomás ereéig a téridő kontinuum fölé emeli. Nem 
véletlen, hogy a zsidóság két leányvallása kezdetén is 
szintén Gábriel arkangyal közvetítésével lép kapcsolatba 
az ember a transzcendenssel. A Hősök terén is azért van 
az oszlop tetején megjelenítve Gábriel arkangyal, mert 
a középkori krónikák szerint ő küldette el a pápával az 
egy másik királynak szánt Szent Koronát mégis az első 
magyar királynak, Istvánnak. Megteszi mindezt, hiszen 
a neve is ezt sugallja. De mit is takar pontosan a G.B.R. 
gyök? A hozzá tartozó él lel, vagyis Isten egyik nevé
vel most nem foglalkozunk. A hárombetűs gyök szóból 
képzett szavak az erőre, a győzedelmességre, a uralom
ra, és maszkulanitás különböző aspektusaira utalnak, és 
az erő legvégső, leghatalmasabb foka fogalmazódik meg 
bennük. A héber nyelvi korszakok különböző szakasza

iban ezeket a szavakat al
kották ezen gyök betűi
nek felhasználásával: GáV.
áR nagynak lenni, meg
nőni, erősnek lenni, győz
ni, felülkerekedni, nyer
ni. G.V.íR: úr, parancsnok, 
mester, hatalmas, gazdag 
férfi. G.iB.eR: bátorít, erő
sít. G.iB.oR: hős. G.eV.eR: 

férfi, családfő, egy másik jelentésében ugyanez az alak 
kakast jelent. Ráadásnak még ideidézhetjük a rokon 
nyelvekből az arabot is, melyben ezen gyökkel fejezik 
ki a matematika azon ágát és aspektusát, amellyel min
dent le lehet írni, az ÁlDzs(g)áBárt, azaz az algebrát, 
amelynek jelentése: a mindent egyesítő. A gyökből kép
zett szavak jól vissza adják az angyali seregek egyik ve
zető karaktere nevének mélyebb értelmét: Gávriel, azaz 
„Isten az én harcosom vagy Isten az én erőm”.

M

az erő legvégső, 
leghatalmasabb foka 

fogalmazódik meg bennük
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alán ma már nehéz elképzelni, de élt egyszer egy vallá
sos fundamentalista, aki fejébe vette, hogy fizikát fog 

tanítani a cambridgei egyetemen. Az illetőt annyira lekö
tötték a bibliai próféciák, hogy írt egy könyvet Dániel prófé
ta könyvéből és János jelenéseiből, tele matematikai számítá
sokkal. A világvégét – Dániel egyik próféciája alapján – nem 
korábbra mint 2060ra jósolta. Azt is kiszámolta, hogy me
lyik évben történt a Teremtés: i. e. 3988 jött ki neki.

Manapság nem sok egyetem van felkészülve arra, 
hogy olyan professzort alkalmazzon, aki nem egysze
rűen az „intelligens tervezés”, hanem a leghatározottab
ban az isteni teremtés mellett tör lándzsát. A mi embe
rünk például ilyen gondolatokat ír a csillagászatról: „Ez 
az elképesztően csodálatos rendszere a Napnak, bolygók
nak és üstökösöknek kizárólag egy intelligens és hatal
mas Létező gondolataiból származhat... Ő irányít min
den dolgot, és mindent tud, amit csak tudni lehetséges.”

Alkalmaznánk valakit a fizika oktatására, aki ilyen né
zeteket vall? Egy egyházi középiskolában talán, de egy 
komoly egyetemen mit szólnának mindehhez a kollé
gák? Valószínűleg sokan idéznék a neves evolúciókutató, 
Richard Dawkinsnak azt a gondolatát, mely szerint „el
lenséges vagyok a fundamentalista vallásossággal, mivel 
az tevékenyen akadályozza a tudományos felfedezés fo
lyamatát... Kiforgatják a tudományt, és megbéklyózzák 
a gondolkodást.”

Hasonló világlátással rendelkezik a vallásosság másik ak
tív ellenzője, Sam Harris. „A tudomány és vallás közti el
lentét eredendő és feloldhatatlan” – írja esszéjében, melynek 
címe: A tudománynak el kell pusztítania a vallást. Legalábbis 
világossá teszi azt az ellenszenvet, amellyel manapság sok 
tudós a vallásos hit felé fordul. „A tudomány sikere sok eset
ben a vallásos dogma rovására jön létre, míg a vallásos dog
ma fenntartása mindig káros a tudomány számára.”

Kevésbé elegáns, de befolyásosabb forrás az amerikai 
tudományos akadémia által 1995ben kiadott szabvány
könyv, mely a vallást a „mítosz”, „misztikus értelmezés”, 
il letve „babonaság” kategóriájába sorolta – a tudományos 
ku tatás szellemével egyik megjelölés sem fér össze. 2003
ban a texasi egyetem egyik biológiaprofesszora, Michael 
Dini büszkén hirdette és vállalta, hogy következetesen 
megtagadja az ajánlólevél írását az olyan diákoknak, akik 
nem tudnak „igaz és határozott tudományos választ adni” 
az emberiség eredetének kérdésére. „A tudomány és a val
lás nem fedheti egymást” – hangsúlyozta egy interjúban.

De az ilyen és ehhez hasonló megfontolások nem tart
hatták vissza emberünket az egyetemi fizikatanári állás 
megpályázásától. Jól tette, hiszen megkapta, sőt 1668ban 
megkapta a ma is egyik legrangosabbnak számító meg

tisztelő egyetemi pozíciót, a „Lucasian Chair of Mat he
matics”et. Így Isaac Newton, miközben továbbra is meg
őrizte vallásos érzelmeit és elkötelezett bibliaértelmezési 
ambícióit, korának legismertebb tudósává vált, és a tudo
mánytörténet egyik legmeghatározóbb alakjává.

A jeruzsálemi Héber Egyetem egy nemrégiben meg
nyitott kiállításának tárgya Newton lángoló érdeklődé
se a vallás, az utolsó idők és a Biblia titkai iránt. Több 
ezer oldalas jegyzetei bárki számára elérhetők a kiállítás 
honlapján. Megközelítőleg 3 millió szóból álló szellemi 
öröksége egyebek mellett a salamoni Szentély méreteit, 
a húsvét pontos számításának algoritmusát, a Bibliában 
szereplő szimbólumok értelmezését egyaránt tartalmaz
za. „Newton volt az utolsó igazi, nagy, reneszánsz em
berek egyike – mondja a kiállítás egyik kurátora –, egy 
gondolkodó, aki matematikával, fizikával, optikával, al
kímiával, történelemmel, vallással, próféciák értelmezé
sével egyaránt foglalkozott, és látta, hogy kapcsolódnak 
ezek egymáshoz.” Az ember, aki felfedezte a fény ösz
szetételét, levezette a mozgás törvényeit, megvetette az 
analízis alapjait, kiszámolta a hang sebességét, definiál
ta az általános tömegvonzást, mindeközben mélyen hitt 
„egy intelligens és hatalmas Létező uralkodásában” – 
maga volt az élő cáfolata a XXI. századi előítéletes gon
dolkodásnak, mely szerint „a vallás megbéklyózza a tu
dományt”. „Éppen a hite volt az egyik fő inspirációja a 
természet tanulmányozására” – írják a kiállítás kapcsán.

Newton számára magától értetődő volt, hogy a vallá
sos érdeklődés és a tudományos kutatás kiegészítik egy
mást. Az igazságot kereste mindkét „könyvben”, me
lyet a Teremtő írt – mind a Szentírás, mind a Természet 
könyvében. Ahogy Francis Bacon hívta: „Iten szavának 
könyve” és „Iten munkáinak könyve”. A világ tapasz
talati úton történő megfigyelése nem jelentette számára 
hite elhagyását. Éppen ellenkezőleg: minél jobban meg
érti az ember a Teremtés művét, annál közelebb kerülhet 
a Teremtőhöz. Ahogyan a 19. zsoltár írja: „Az egek be
szélik el Iten dicsőségét, és az égboltozat meséli kezei
nek művét.”

Jóllehet a vallásos dogmatizmus lehet szemellenzős, el
rejtheti az igazságot azok elől, akik nem kíváncsiak rá. 
De ugyanerre a tudományos dogmatizmus is alkalmas. 
Sem a hit, sem az ész nem képes minden kérdés megvá
laszolására. Newton világlátása szerint a legjobb az, ha az 
ember mindkettőnek teret enged.

forrás · aish.com
fordítás · Szántó-Várnagy Binjomin Zeév

Egy hívő tudós
Jeff Jacoby
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Man! I feel like a woman!

Zsidóság és feminizmus
Bálint Lea

zsidó vallást sok kritika éri a feministák részéről. 
Szerintük a zsidó vallás a nőket nem tekinti egyen

jogúaknak a férfiakkal, és emiatt például sokat hallunk 
tfilint hordó feminista tiltakozókról. Rebecen Tzipporah 
Heller vitába száll ezzel az állásponttal, szerinte ugyan
is a posztmodern társadalomnak téves az elképzelése ar
ról, mit is jelent pontosan „egyenjogú”nak lenni, vagy 
egyszerűen csak elfelejtett elgondolkodni rajta, hogy mi 
is az. Az ő véleménye szerint a feminista kritika tévesen 
ítéli meg a zsidó vallás álláspontját a nők szerepéről, tehát 
teljesen fölöslegesen támadja azt.

Toronyszoba régen és most
Az európai felfogás a nőkről feltehetően a középkor óta 
az, hogy egy toronyszobában ülve várják a királyfit vagy 
éppen a szegény ember legkisebb fiát, aki megmenti őket, 
és hozzá sem kell tenni, hogy mind gyönyörű szépek. Az 
például mindenki számára teljesen természetes, hogy a 
királykisasszony beleszeret a lovagjába, és az is, hogy ő 
maga nem fog tenni semmit azért, hogy kiszabaduljon. 
Ez a királykisasszony azonban nem zsidó. Ahogy Re
becen Heller felhívja rá a figyelmet, a Salamon király ál
tal költött Éset Chájil az „ideális” zsidó nőt teljesen más
ként mutatja be. Az Esesz Hajilnak olyan tulajdonságai 
vannak, mint „bölcsesség, bátorság, kreativitás, üzleti ér
zék és a képesség, hogy mély megértéssel tudjon az igé
nyeiknek megfelelően viszonyulni másokhoz.” Emellett 
pedig kiemeli, hogy a szépségének, vagyis a testének nin
csen jelentősége.

A százszorszép királykisasszony azonban csak a kez
det. A modern feminista mozgalom a XX. század első fe
lében indult útjára az Egyesült Államokban. (A feminiz
mus első hulláma, a „szüfrazsettek” kora, ami sokaknak 
ismerősebb lehet, a XIX. században indult, és az első vi
lágháború idejére már sikeresen kiharcolta a jogi egyen
lőséget férfiak és nők között a legtöbb nyugati ország
ban.1 Rebecen Heller azonban nem erről beszél.)

Rebecen Heller elmélete szerint az ipari forradalom és 
a különféle háztartási gépek megjelenésének hatására a 
nők munkája otthon jelentősen csökkent, míg a férjük to

1 Lásd pl. victorianweb.org 

vábbra is ugyanúgy dolgozott, mint régen, csak esetleg 
már egy bankban vagy egy biztosítócégnél. Mindemellett 
az emberek Amerikában a városokból a külvárosokba 
költöztek. Tehát a nők egyszer csak a túlzott jólétben ta
lálták magukat, magányosan, tennivaló nélkül, miköz
ben a reklámokban boldog, mosolygó háziasszonyokat 
mutattak, akik jólfésülten töltik a müzlit reggel a kisfiuk 
tányérjába, míg a férjük az újságba mélyed. Ez a kép talán 
Magyarországon kevésbe ismerős, mint Amerikában, de 
jól illusztrálja az a történet, amelyet Rebecen Heller me
sél az előadásában. Az unokatestvérének egyszer az volt 
a házi feladata, hogy leírja, mi a szülei foglalkozása, úgy
hogy az anyukájáról azt írta: „az anyukám munkája az, 
hogy römizik”.

A
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Lehetünk-e férfiak?
A nők tehát boldogtalanok voltak, mert nem 
tudtak kiteljesedni és a képességeiket meg
felelően kihasználni. Egy olyan problémával 
szembesültek, amilyennel addig még soha a 
történelemben. A zsidó vallás alapvető szem
lélete, hogy az embernek teljes életet kell él
nie, és teljesítenie kell a „feladatát” ebben 
a világban, mert anélkül nem lehet boldog. 
Megindult a feminista mozgalom, amely a 
problémára úgy reagált: hadd legyenek a nők 
férfiak.

Mit jelent tehát az egyenjogúság? Ha a 
diszlexiás vagy más tanulási nehézséggel küz
dő diák több időt kap az érettségin, vagy ha 
ugyanannyit? Valószínűleg a legtöbben azt 
válaszolnánk, hogy akkor, ha több időt kap
nak. Rebecen Heller szerint a feministák nem 
a nők „egyenjogúságát” próbálják kivívni, ha
nem valójában a férfiszerepet dicsőítik, a tra
dicionális női szerep iránti lenézést buzdítva. 
Ezek szerint férfinak lenni egyszerűen csak 
jobb? Nadrágot hordani a jobb, hogy a férfiak 
nem kezdtek szoknyában járni?

Mivel azonban a pénz együtt jár a státusz
szal, sokszor a nők, ha nem dolgoznak kemé
nyen valami magas beosztásban, úgy érez
hetik, hogy nincs „befolyásuk”, és nincsenek 
irányító szerepben. Érdemes azonban elgondolkodni, 
állítja Rebecen Heller, hogy pontosan kinek is van „ha
talma”. Ha egy átlagembert megkérdeznénk, hogy sze
rinte ki a legbefolyásosabb ember Magyarországon, va
lószínűleg azt mondaná, hogy Orbán Viktor vagy Csányi 
Sándor. Azonban ha azt kérdeznénk, hogy ki befolyásol
ta a legnagyobb mértékben az életét, ki tette azzá, aki, 
valószínűleg kevesebben válaszolnák, hogy a miniszter
elnök.

A szombati meccs
A zsidó vallás álláspontja tehát, hogy férfi és nő külön
bözik, biológiailag és természetben egyaránt, és ez a kü
lönbség fontos és jó. Ezért teremtett Iten két embert, 
egy férfit és egy nőt, akik kölcsönösen tudnak adni egy
másnak. Mint ahogy már említettük, a zsidó vallásban 
fontos, hogy az ember ki tudjon teljesedni. A női ter
mészetben inkább jelen van a „bina” tulajdonság, vagy
is a megértés és empátiás készség, ezért jár például leg
többször annyival több lány a pszichológia és szociológia 
szakokra, mint fiú, csak hogy egy példát említsünk, és 
emiatt fontos a szerepük a gyerekek nevelésében, illetve 
„emberivé” nevelésében.

Aki kíváncsi, hogy a nőknek miért kisebb a szerepük a 
zsinagógai életben, mint a férfiaknak, és miért nem hor
danak taliszt és tfilint, azoknak Rebecen Heller érdekes 
választ ad: ugyanazért, amiért a nők nem járnak a meccs

re. A férfiaknak ugyanis fontosabb a csoportos identitás, 
mint a nőknek, szeretnek csapatban lenni és egyenruhát 
hordani, ezért „járnak ki” a meccsre többet, vagy csatla
koznak militáns szervezetekhez nagyobb kedvvel, mint 
a nők.

A zsidó vallás tehát sohasem állította azt, ami ellen a 
feminizmus küzdeni akar, mert a Tóra elismeri a nők jó 
tulajdonságait és eszét, tehát nincs szükség bizonyítani, 
hogy a nők is képesek valamire egy omlós csokitorta sü
tésén kívül, még akkor is, ha a szépségükhöz nem kell 
napszemüveg. Az egyenjogúság kérdését is át kell gon
dolnunk, hogy ne a férfiak jogaiért harcoljunk, hanem a 
nőkéért.

Források

Tzipporah Heller: „Feminism & Judaism”. 
http://www.simpletoremember.com/media/a/

feminism-judaism-rebbetzin-heller;
 

uő: „Feminism and Judaism”. 
http://www.aish.com/ci/w/48955426.html;

 Rebecen Heller előadásai a Neve 
Yerushalayimban.
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Az ember – beszélő szellem
Domán Sije

A zsidó irodalom hagyományosan négy kategóriába 
osztja a teremtményeket. A legalacsonyabb szint a 

domém, az élettelen. A második szint a coméách, a növő, 
amelynél a növekedés az észlelhető élettevékenység, ezek 
a növények. A harmadik a chájá, az élők, az állatok, me
lyeknek minden pillanatban észlelhetjük az élettevékeny
ségeiket. A negyedik a medábér, a beszélő – az ember.

Ez a meghatározás két okból is furcsának tűnik. Az 
egyik, hogy vajon miért pont a beszéd az a tevékenység, 
amely a leginkább megkülönbözteti az embert minden 
mástól. Miért jellemzi inkább, mint bármelyik másik ál
landó tevékenysége? A másik, hogy miért lenne pont az 
ember sajátja a beszéd? Hiszen teljesen egyértelmű, hogy 
az állatok is kommunikálnak egymással! Valóban, az em
beri kommunikáció sokkal kifinomultabb, mint az állati, 
de ettől még nem gondolnánk, hogy pont ebben emelke
dik az állatvilág fölé!

Először is nézzük, mi lehet ennek az elsőre furcsának 
tűnő meghatározásnak a tórai forrása. Az ember terem
tésénél a Tóra a következőképpen fogalmaz: „És alkotta 
az Örökkévaló Isten embert a föld porából, belelehelte az 
orrába az Élet lelkét és lett az ember élő lélek.” (1Mózes 
2,7.) Amellett hogy érezzük, mennyire megfoghatatlan 
számunkra ez a mondat, az világosnak tűnik, hogy az 
első tagmondat az ember testének, a második pedig a lel
kének megteremtéséről szól. De vajon mi a harmadik? 
Ha már belelehelte az Élet lelkét, akkor mi szükség van 
a harmadikra? Onkelosz, aki a Tórát arámira fordította, 
és ezáltal értelmezte is, az „élő lélek” kifejezést úgy for
dítja, hogy ruách memálelá, azaz beszélő szellem. Tehát az 
ember maga, miután megvan a teste, és megvan a lelke, 
a benne levő két ellentétes rész „egybeforr”, akkor a vég
eredményt hívja a Tóra (Onkelosz alapján) beszélő szel
lemnek. Ezzel eljutottunk annak a definíciónak a forrá
sához, mely szerint az ember a beszélő, de ez még nem 
válaszolta meg kérdéseinket.

A misnában találunk egy ezzel nagyjából párhuzamos 
forrást. A bává káma traktátus első misnájában a négy fő 
károkozó egyike a máve. A gemárá felteszi a kérdést, hogy 
mi az a máve, amire az egyik válasz, hogy ez a kifejezés az 
embert jelöli, hiszen a máve szó imádkozót jelent. Tehát 
a misna úgy definiálja az embert, mint imádkozó (külön 
érdekesség, hogy pont abban a misnában jelenik meg ez a 
definíció, amelyik az embert az egyik fő károkozóként je
löli meg). Azt gondolom, hogy nem szükséges ellentmon
dást látnunk a Tóra és a misna definíciója között, talán a 
„beszélő” az általánosabb meghatározás, a beszéd alfaja pe
dig az imádkozás, amely a kommunikáció egyik formája.

Ha megpróbálunk arra válaszolni, hogy vajon miben 
különbözik az emberi kommunikáció az állatitól, akkor 
talán az a legkézenfekvőbb válasz, hogy az emberi kom
munikáció képes tudatos is lenni, míg az állatit minden 
esetben az ösztönök vezérlik.

Próbáljuk meg ugyanezt egy kicsit mélyebben és ponto
sabban megközelíteni. Az ember előtt két út van. Az egyik 
a szellemi világ, a másik a fizikai. A szellemi a világos
ság, hiszen az Örökkévaló létezése, nagysága stb. érzékel
hető, tapintható. Annak ellenére, hogy a szellemi világok
ban különböző szintek vannak, nincs olyan alacsony szint, 
ahová ne jutna el az Örökkévaló fényessége, ahol a létezé
sének az érzékelhetősége megszűnne. Ezzel szemben az 
anyagi világ önmagában sötét. Nincs meg benne a képes
ség és a lehetőség arra, hogy metafizikai valóságot érzékel
jen. Ráadásul nemcsak, hogy passzív, és képtelen „sütké
rezni” az Örökkévaló fényességében, de erőteljes mágneses 
mezőt képezve megpróbálja az embert magát is behúzni 
a sötét világba, ahol az maga is hasonlóvá válik, és beleol
vad a fizikai világba, elveszítve minden lehetőségét, hogy 
felismerje Teremtőjének létezését. Miáltal képes a fizikai 
világ magához vonzani az embert? Az ember az élvezetei 
után mozdul. Amerre kellemes neki, arra megy. A fizikai 
élvezetek által képes az anyagi világ az embert is bevon
ni a maga sötétségébe, anélkül hogy az ember ebből bár
mit is érzékelne. És a pitiáner fizikai élvezetek miatt azt 
fogja érezni, mintha a legmagasabb szintű teljességét érte 
volna el. Ha ez így van, akkor világos, hogy az ember fel
adata menekülni a fizikai világ vonzásköréből és megpró
bálni, amennyire csak lehet, a szellemi világhoz kapcso
lódni, és amennyire csak képes, a fizikai élvezetek helyett, 
az Örökkévaló fényével „jóllakni”. Azonban a zsidóság 
nem elégszik meg annyival, hogy elvárja az embertől, hogy 
felülemelkedjen és kikerüljön a fizikai világ vonzásköréből. 
Az embernek még egy feladata van. Az ember az egyetlen 
teremtmény, amely ugyan fizikai létező fizikai érzékelés
sel, azonban isteni lélek van benne, ami által képes behú
zódni a szellemi világba is. Az ember a két világ határán 
él, a két ellentétet egyesíti magában, és ezáltal különleges 
szerepet kap. Az ember az, akinek az a feladata, hogy a sö
tét fizikai világot felemelje, és így a fizikai világban is meg 
tudjon nyilvánulni az isteni fény. A fizikai világ valós tel
jessége: „toir erec michvojdecho”, világítson a föld a tiszte
letedtől. Az embernek sem az a maximuma, amikor halála 
után a lélek sütkérezik az isteni fényben. Luzzato rabbi azt 
írja, hogy az ember akkor éri el valódi teljességét, amikor 
eljön a halottak feltámadása, a lélek visszatér a testbe. A 
világ valódi teljessége, amikor a fizikai „edény” képes tar
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talmazni a szellemi fényt. A szentélynek magának is az az 
egyik különlegessége, hogy a pusztán fizikai építmény fizi
kai eszközökkel képes arra, hogy az isteni jelenlét nyugod
jon rajta. A szentélyben bemutatott korbán (áldozat) szó 
közelítést jelent. A szentélyben bemutatott áldozatok (ál
lat, növény, élettelen) célja a fizikai világ felemelése és kö
zelítése a szellemihez. Az ember feladata a két világ össze
kapcsolása. Minden szellemi dolgot meg kell nyilvánítania 
a fizikai világban is, meg kell találnia azt a formát, ahogyan 
ott a szellemi meg tud nyilvánulni. Semmit nem hagyhat 
csak szellemi, csak spirituális valóságában. Illetve minden 
fizikaiban meg kell találnia annak a szellemi gyökerét, a 
belső tartalmát. A zsidóság szerint tilos bármiféle elválasz
tás a két világ között. Például: ha az ember evett kenyeret 
(is), tórai micva, hogy bencsoljon. Evidens, hogy azért kell 
bencsolni, mert ebben az ember kifejezi a háláját, amiért 
az Isten gondoskodott róla, és volt mit ennie. Aki csak a 
szöveget mondja el a belső hálaérzet nélkül, az a fizikai 
cselekvést elvégezte a szellemi tartalom nélkül. Aki csak 
hálás volt, és ezt nem fejezte ki szavakkal is, annál megvolt 
a szellemi tartalom a fizikai forma nélkül. Valójában össze 
kell kapcsolni a két világot, a szellemi tartalom meg kell 
hogy nyilvánuljon fizikai formában is.

Az emberben az a pont, amelyben talán legáltalánosab
ban és leginkább meg tud nyilvánulni ez a feladat, az a be
széd. Az ember képes tudatos beszédre. Amikor egy mé
lyebb szellemi tartalom megnyilvánulása a beszéd, amely 
fizikai, érzékszerveink által fölfogható hanghallatás, akkor 
ebben a tevékenységében az ember összekapcsolta a két vi
lágot. A szellemi valóság képessé vált fizikai formát ölteni.

Ezáltal egyrészt érthetővé válik a fent említett tórai for
rásunk, hiszen a test és lélek megteremtése után válik az 
ember „beszélő szellemé”, hiszen a beszédében lesz képes 
egyesülni a benne levő két, látszólagosan egymásnak el
lentmondó világ. Ez a fajta tudatos beszéd természetesen 
lényegében különbözik az állati kommunikációtól. És ez 
az a tevékenység, amely leginkább jellemzi az embert, az 
egyetlen olyan létezőt, akinek feladata a két világ össze
kapcsolása. Ezért van, hogy a héberben a dolog (dávár) és 
a beszéd (dibur) szavak megegyeznek. Hiszen ahogy a be
szédünkben meg kell valósítanunk ezt a különleges felada
tot, ugyanígy valójában minden dologban meg kell talál
nunk, hogy hogyan kapcsoljuk össze a két világot.

Három példa bizonyítja, hogy milyen központi szerepet 
kap a beszéd a tórai életben. Az első példa az ima. Annak 
ellenére, hogy Bölcseink a tórai forrás alapján úgy nevezik 
az imát, hogy ávodá sebálév, azaz a szívben levő (végzendő) 
szolgálat, tehát az imádkozás lényegi részének a szívben 
kell történnie, a háláchá szerint aki nem mondja ki a sza
vakat, az úgy számít, mintha nem imádkozott volna egyál
talán. A második példa a tanulás. Világos, hogy a tanulás, a 
megértés folyamata tisztán értelmi tevékenység, ennek el
lenére azt tanítják Bölcseink, hogy chájim hém lemojciéhem 
bepe – élet azoknak, akik kimondják. A tanulásnál is külö
nös jelentősége van a tanult téma kimondásának. A har
madik a megtérés. Ugyan a megtérésnek több összetevő

je van, Rambam szerint ezek közül a tórai micva a viduj, 
a bűnvallomás. Az összes többi részlet, a megbánás, a bűn 
elhagyása stb. is fontos, de maga a megtérés akkor valósul 
meg, amikor a szellemi tartalom (megbánás stb.) a vallo
más által, beszéd által fizikai formát ölt.

Mindezek alapján, az embert akkor lehet beszélőnek 
titulálni, ha a beszéde egy mélyebb szellemi tartalom fi
zikai megnyilvánulása, ha csak úgy beszél, vagy ösztön
szerűen beszél, azt nem hívjuk beszédnek.

Mecorá
A Tórában, a tázriá hetiszakaszban egy érdekes bőrbeteg
ség különböző fajtái vannak leírva. Bölcseink feltárják ne
künk, hogy ez a bőrbetegség akkor jelentkezett, amikor 
valaki a láson hárá (negatív beszéd) bűnébe esett. Miután 
ez nem „sima” bőrbetegség, külön rituális törvények vo
natkoztak rá a betegség tartama alatt, illetve volt egy kü
lön szertartás, amely a betegség megszűntekor, a rituális 
megtisztuláshoz volt szükséges. Ehhez a szertartáshoz a 
volt betegnek többek között két élő, tiszta madarat kellett 
hoznia. (3Mózes 14,4.) Miért pont madárra volt szükség? 
Rási a következőképpen magyarázza ezt: „mivel a negáim 
(ez a speciális bőrbetegség) a láson hárá bűnének a követ
kezménye, ami nem más, mint fecsegés, ezért voltak szük
ségesek a megtisztuláshoz a madarak, amelyek állandóan 
fecsegnek csiripelő hangjukon”. Szóval a megtisztulónak 
ahhoz, hogy ténylegesen megtisztuljon, szükséges elgon
dolkodnia, vajon mi okozta, hogy a láson hárá bűnébe 
esett. A Tóra segít neki ebben. Két madarat kell hoznia, 
hogy ráébressze, bűnét az okozta, hogy beszéde nem érte 
el az emberi beszéd színvonalát. Az ő beszéde a madárcsi
pogás szintjére süllyedt. Meggondolás és mérlegelés nélkül 
beszél. Szavainak nincsen tartalma, nincsen súlya.

A Rambam a Pirké Ávothoz (Atyák tanításai) írt ma
gyarázataiban (1,17) 5 kategóriába osztja a beszédet: „[...] 
a harmadik: az undorító beszéd, amiből az embernek 
semmi haszna sincs, nem követ el vele sem bűnt, sem lá
zadást. Olyasmik, amikről általában szoktak az emberek 
beszélni: mi hogyan történt, mik a szokásai xy király
nak, hogyan halt meg xy, hogyan gazdagodott meg xy. 
Ezt hívják Bölcseink szichá betélának, semmis beszédnek. 
[...]” Megdöbbentő! A Rambam szerint minden beszéd, 
amiből senkinek semmi haszna nem származik, aminek 
nincsen célja, az már semmis és undorító!

Az ember, ahogy ezt a cikk elején említettük, attól em
ber, hogy medábér, beszélő. Ő más, mint a világ összes töb
bi teremtménye. Abban más, hogy képes beszélni, képes a 
fizikai beszédébe mély szellemi tartalmat önteni és ezál
tal összekötni a szellemi és fizikai világot, a szellemi fény 
képes bevilágítani a fizikai sötétséget. Ha a beszéde nem 
éri el ezt a szintet, akkor ezáltal elveszti emberi nagysá
gát, és már nem különbözik a többi teremténytől, nem áll 
felettük!

Talán nagyon távolinak érezzük magunktól ezt a szintet, 
de ha már látjuk a célt, és nem veszítjük szem elől, jó re
ménységünk van, hogy folyamatosan közeledni fogunk felé.
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ane bármilyen alapja azt állítani, hogy a szentély
beli edények a katolikus egyház birtokában vannak?

A jeruzsálemi Yonasan Shtencel rabbi sohasem gon
dolta volna, hogy talmudikus tanulmányai egyszer a Bét 
Hámikdás (Szentély) eltűnt edényeit övező ősrégi titok 
nyomára vezetik. Vajon valóban a Vatikán katakombái
ban rejtőznek ezek az edények?

Shtencel rabbi egy sikeres gyógyszerészeti vállalko
zás tulajdonosa, és szerencsére megteheti, hogy sok időt 
szenteljen a tóratanulásnak.

„Három hete talmudot tanultam a tanulótársammal, 
Hirshman rabbival, mégpedig azt a részt, ahol Rabbi 
Elázár ben Rabbi Joszi több Bét Hámikdásból szárma
zó tárgyat lát: a Menórát, az oltárt, a cict, vagyis a főpap 
koronáját és a parocheszt (függönyt). Ezenkívül megta
lálták a Bét Ávtinászból származó őrlőkövet is. Azt gon
doltam magamban: ez majdnem 2000 évvel ezelőtt tör
tént. Vajon hol lehetnek most? Kutatni kezdtem a témát, 
és több első kézből származó beszámolót találtam olyan 
emberekről, akik látták a Szentély edényeit. Van egy hí
res történet például a Tripoliból, Líbiából származó 
Jichak Bokovza rabbiról, aki 1930ban hunyt el. A Beit 
Halachmi című művében elmeséli, hogy Rómába ment 
egy esküvőre, és ott találkozott a pápával, aki elvitte őt 
a Vatikánba, és megmutatta neki a Szentély edényeit. Az 
első századból származó Titus diadalívén is szerepelnek 
a Menórát vivő rómaiak. Ez számomra egyértelműen azt 
jelentette, hogy az ő birtokukban van” – mondja Shtencel 
rabbi.

„Mivel most új pápa van, aki szimpatizál a zsidók
kal, és az argentin Skorka rabbit jó barátjaként tart
ja számon, arra gondoltam, hogy ez jó alkalom lenne 
felvenni a kapcsolatot a Vatikán izraeli képviselőjével 
az edények ügyében. Írtam egy levelet héberül, lefor
díttattam, és elküldtem a Vatikánba, valamint a pápa 
izraeli képviselőjének, a pápai nunciusnak, Giuseppe 
Lazzarotto érseknek. Emailben is elküldtem. Nem va
gyok éppenséggel államelnök vagy miniszterelnök, de 
gondoltam, egy próbát megér. Még ha nem is tűnt va
lószínűnek, hogy kapok választ, egy zsidónak meg kell 
tennie, ami tőle telik. Meglepő módon válasz érkezett 
faxon.”

Shtencel rabbi elveti azt a lehetőséget, hogy a pápai 
nunciusnak az antiszemitizmus vádját kellett volna ki
hallania kéréséből, hiszen, mint állítja nagyon vigyázott 
rá, hogy ezt a látszatot elkerülje. „Óvatosan és tisztelet
tel írtam meg a levelemet, nehogy vádaskodónak tűnjön. 
Tudatosan a szívére apelláltam, és nem igyekeztem fel
tételezett bizonyítékokkal alátámasztani az érvelésemet. 
Ám aggodalomra adnak okot a nuncius diplomatikus 
szavai: »visszatérjenek a jogos tulajdonosukhoz« ahelyett, 
hogy »a zsidókhoz«. Az egyház talán azt hiszi, hogy ők 
a jogos tulajdonosok. Ezek miatt nem találtam kielégítő
nek a választ. Nem vagyok hivatásos kutató, és nem ter
vezek pert indítani. De rengeteg kutatást végeztem, és 
több mint húsz utalást találtam arra nézve, hogy az edé
nyek a Vatikánban vannak.”

Történelmi pontatlanság
Lawrence H. Schiffman professzor, a világ egyik vezető 
zsidó történésze a Yeshiva University oktatási igazgató
helyettese. A Vallások Közötti Konzultáció Nemzetközi 
Bizottságának elnökeként sok éve dolgozik a zsidó–ka
tolikus kapcsolatok javításán, és közvetítőként működött 
a Vatikánnal folyó tárgyalásokon számos ügyben, példá
ul az Izrael területén lévő keresztény helyekkel kapcso
latban. Arról kérdeztem, bizonyíthatóe tényszerűen az 
az állítás, hogy a Szentély edényei a Vatikán birtokában 
vannak.

„Nos, a legtöbb zsidó így hiszi – kezdte Schiffman pro
fesszor. – Ez az elmélet, hogy az egyház valahogy meg
szerezte őket, önmagában is lenyűgöző történet. Az is 
fantasztikus, hogy Shtencel rabbi kapott választ. Tulaj
donképpen jó is lenne, ha a Vatikánnál lennének, mert 
akkor visszakaphatnánk őket. De a történelmi tények azt 
mutatják, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. Szóval bár

A Vatikán és a Szentély edényei
Nesanel Gantz

Vajon hol lehetnek most?

Elveszett ősi kincseink titka

V
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mennyire népszerű is ez az elmélet, én kételkedem ben
ne, hogy akad akár egy olyan tudós is, aki hihetővé tenné. 
Azok szerint, akik ezzel foglalkoztak, ez csak egy mo
dern mítosz. Gondoljunk bele, hogy a Vatikán nem lé
tezett az i. sz. I. században, csak 700 körül született. Az 
V. század körül Rómát feldúlták a vizigótok, a vandálok, 
a szaracének és az osztrogótok, tehát ami edény ott lehe
tett, biztos, hogy elpusztult. A Vatikánt csak több száz 
évvel később alapították, a pápák pedig csak 1377ben 
költöztek oda. Bölcseinktől és más szemtanúktól, példá
ul Josephustól tudjuk, hogy az edényeket Rómába vitték. 
Titus diadalívén világosan szerepel a Menóra. Mégis ki
zárt, hogy az edények eljutottak volna Vatikánba, hiszen 
az nem volt a Római Birodalom örököse.”

Schiffman professzor megemlített több tényt is, ame
lyek a téves vélemény elterjedéséhez vezettek.

A kézirat mítosza
„Sokan úgy gondolják, hogy nemcsak az edények vannak 
a Vatikán birtokában, hanem más értékes zsidó tárgyak is 
– folytatja. – Ilyenkor mindig megemlítenek titkos kéz
iratokat is. Az emberek azt hiszik, hogy a Vatikánnak 
rengeteg ilyenje van, többek között Rámbám, Ritvá és 
mások elveszett írásai. De valójában a Vatikán birtokában 
lévő kéziratok közül majdnem mindegyik megtekinthető 
online, a többi pedig mikrofilmen. Egyszer megkeresett 
valaki egy bizonyos kézirattal kapcsolatban, amelyet sze
rinte a Vatikánban rejtegettek. Megijedtem, és elmentem 
a Héber Egyetemre, ahol megtaláltam pontosan ugyan
azt a kéziratot. A Vatikán teljes Héber Gyűjteménye 
megtekinthető online, tehát nem igaz, hogy egyes kéz
iratokat megmutatnak, másokat meg nem. Nincs ér
telme. Ellenkezőleg: meg akarják mutatni a világnak, 
amijük van. Nem nyernek semmit azzal, ha rejtegetik. 
Néhány éve a Vatikán kiengedte a Rámbámkéziratot 
egy izraeli kiállításra. Tudom, hogy van, aki azt állítja, 
hogy Ritvá és egyéb írások vannak a Vatikán birtokában, 
de ezek mind hozzáférhetők mikrofilmen.”

A Vatikán valódi titkai
Valamilyen oknál fogva az említett elmélet az utóbbi 70 
évben különös népszerűségre tett szert, és Schiffman 
professzor szerint ez nem véletlen. „A Vatikán bizo
nyos dolgokat valóban titkol – magyarázza a profesz
szor –, és ez vezetett az edények mítoszához. Biztos, 
hogy sok információjuk van XII. Pius pápa valódi te
vékenységéről a második világháború alatt, és talán 
az azokban az években keresztény házaknál nevelke
dő zsidó gyerekek listájáról is. Az a gondolat is érde
kes, hogy az edényeket titkos barlangokban vagy kata
kombákban tartják. Egy lenyűgöző régészeti expedíció 
folyik a Szent Péter Bazilika alatt, ahol állítólag lát
ták az edényeket. Eddig egy teljes római falut fedez
tek fel, de minden nap újabb felfedezésekről lehet be
számolni, az edényeket mégsem találta meg senki. Ám 
elismerem, hogy az elgondolás lenyűgöző. Pár éve a 

Vatikánban jártam valakivel, akinek voltak összeköt
tetései II. János Pál pápához. Egy tervezett kiállítást 
megbeszélni mentünk oda. Amikor észrevettem két 
menórát a pápa polcán, megkérdezte, hogy szeretnéme 
látni néhány judaikájukat. Természetesen igent mond
tam. Hat emeletet lifteztünk lefelé egy védett területre, 
ahol tíz ember régi tárgyak restaurálásán dolgozott. A 
pápa mutatott nekem két pár tfillint egy papírdoboz
ban. Azt mondta, csak ennyijük van. A lényeg, hogy ha 
van is valamijük, nem tudnak róla. Megdöbbenti, sőt 
szórakoztatja őket, hogy a zsidók elhiszik ezt a plety
kát. Néhány éve a Vatikánba látogattak az akkori iz
raeli főrabbik, Amar és Metzger, akiknek felhívták a 
figyelmüket arra, hogy ne tegyék fel ezt a kérdést. Az 
egyikük mégis megkérdezte, és miközben a pápával be
széltek, néhány vatikáni hivatalnok kuncogni kezdett. 
Nevetségesnek találták a kérdést.”

Nem igaz
Schiffman folytatja: „Nem túl népszerű ezt állítani, de a 
Vatikán nem birtokolja a Szentély edényeit. Az állítóla
gos szemtanúk nem tűnnek hitelesnek. Vagy megtévesz
tésről van szó, vagy nem tudták, hogy mi az, amit látnak. 
Az is lehet, hogy látták a Menórát vagy más tárgyakat, de 
máshol Rómában, és nem is biztos, hogy a Szentély edé
nyei voltak. A Vatikán még nem létezett a Talmudban 
említett Rómában.”

Mindenesetre minden „bizonyíték” csak másodkéz
ből származik, illetve nehezen ellenőrizhető írott beszá
molókból. Az egyik legismertebb eset Shimon Shetreet 
képviselővel kapcsolatos, aki 1996ban nyilvánosan kér
te II. János Pált, hogy adja vissza az edényeket. Az Ami 
Magazinenak így beszélt erről: „1996ban találkoztam a 
pápával, és kértem, vizsgálja meg a Menóra visszaadásá
ról szóló kérelmemet. De nem válaszolt.” Schiffman pro
fesszor felvetésének említésére (miszerint a Vatikán sok 
évvel a Római Birodalom bukása után lett alapítva, és így 
nem nagyon lehetnek ezek a tárgyak az Egyház kezében) 
Shetreet a következőt válaszolta: „Nem vagyok benne 
biztos, hogy ez lehetetlenné tenné. A hatalom a Római 
Birodalom kezében volt, ez a birodalom később beleol
vadt a pápai államba. Azt sem gondolom, hogy beolvasz
tották volna az edényeket, ehhez egyszerűen túl értéke
sek voltak.” Shetreetnek az az elmélete, hogy a Vatikán 
a Szentély lerombolásának mementójaként akarja őrizni 
őket.

A menórás ember
Dr. Steven Fine zsidó történelemprofesszor, a Yeshiva 
University Center for Israel Studies igazgatója. Ő az egyik 
legnagyobb szakértője az eltűnt Menóra témájának a vi
lágon, tanulmányozta Bölcseink valamennyi idevágó írá
sát, valamint több ezer történelmi dokumentumot. Ő írta 
ezen kívül a The Menorah című könyvet, amely nemsokára 
megjelenik a Harvard University Press kiadásában. Egy 
ki merítő tudományos esszében Dr. Fine elmagyarázta, 



24

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ אדר א' תשע"ד

A jócselekedetek ősanyja
Dina Coopersmith

hogy a zsidó írásbeli forrásoknak, melyek arról szólnak, 
hogy a Menóra Rómában van, nincs közük a Vatikánhoz. 
Más szóval: a Bölcseink bizonyos, hogy látták a Menórát, 
de az nem a Vatikánban volt. Josephus leírja, hogyan vol
tak a Szentélyhez kötődő trófeák Rómában bemutatva. 
„A fenséges Béke Templomában voltak kiállítva, melyet 
Vespasianus 71 és 75 között építtetett Júdea legyőzésének 
emlékére, később Domicianus újjáépítette. Id. Plinius 
Ró  ma » ragyogó házai« között tartja számon, a világ 
egyik legszebb házának nevezi. A zsidók Templomából 
való edényeket állított ki, és velük büszkélkedett.”

Dr. Fine szerint „római születésű és odalátoga
tó zsidók egyaránt minden bizonnyal elmentek a Béke 
Templomába megnézni a Szentély edényeit, ahogy a zsi
dók a mai napig elzarándokolnak Titus Diadalívéhez. A 
Béke Temploma részben nyilvános hely volt, mint ma a 
Fehér Ház. Valószínű, hogy Bölcseink tényleg látták a 
tárgyakat, hiszen azok láthatók voltak a második száza
di Rómában.”

Egy új tanulmány
Amikor megkérdeztem Dr. Finet, hogy vajon a törté
nelmi diszkrepanciae az oka annak, hogy a Vatikánnál 
valóban nem lehetnek az edények, azt válaszolta: „Ez 
persze igaz, de ennél jóval alapvetőbb oka van. 1960 
előtt senki sem említette, hogy a Menóra a Vatikánban 
lenne. A zsidók nem tárgyaltak erről, és senki nem ál
lított ilyesmit. De valahányszor kissé felmelegednek 
a Vatikánnal a kapcsolatok, mindig előjön. A Vatikán 
természetesen nem létezett a Szentély lerombolásának 
idején, ez egy kitalált történet. Ezenkívül a kereszté
nyek több mint ezer éven át menóra formájú kandelá
bereket készítettek a templomok számára. Azért, mert 
látsz valamit, ami menóraalakú, még nem biztos, hogy 
az valóban menóra. Ez olyan, mint a Szent Grál zsi
dó verzióban. Ha az ilyesmi elkezd terjedni, nem tu
dod megállítani. Olyan ez, mint amikor a Cincinatti 
Egyetemen kezdtem tanítani, és le kellett vennem a 
kalapomat, hogy bebizonyítsam, nincsenek szarva
im. Az emberek őrült dolgokat is elhisznek. Valaki 
azt mondta nekem, hogy a Lubavicsi rebbe látta a 
Menórát. Kérdeztem, hogy kitől tudja, azt válaszolta, 
hogy egy chabadostól. Felhívtam a Chabad könyvtá
rat, hogy megtudjam, járte a rebbe valaha Rómában. 
Természetesen azt mondták, hogy nem.”

Érdekes adalék, hogy Dr. Fine fedezte fel, hogy a 
Diadalív valaha színes volt. A Menóra természetesen 
arany színű. Tavasszal a többi ábrázolt edényt tervezi 
megvizsgálni, a sulchánt (asztal) és a chacocrotot (trom
biták), és 3Ds képet készül készíteni róluk. „Ennél kö
zelebb nem kerülhetünk a Menórához. Titus Diadalíve 
150 méterre volt Vespasianus palotájától, és nagyon való
színű, hogy pontos az ábrázolás.”

A Pápai Nuncius válaszának elemzése
Sokan megpróbáltak már párbeszédet kezdeményez

ni a katolikus egyházzal az edényekről, de mostanában 
Shtencel rabbi volt az egyetlen, aki választ is kapott. 
Több érdekes vonatkozása is van Lazzarotto válaszá
nak: azt hitte, hogy bújtatott antiszemitavád, illetve a 
szóhasználat: „a jogos tulajdonosa”. Beszéltem Giuseppe 
Lazzarotto atyával Izraelben a válaszáról, de azt mond
ta, hogy ennek az egésznek semmi jelentősége. „Ha el
hallgatnánk az edényeket, az a Vatikán zsidók iránti el
lenségességét jelentené, ami nyilvánvalóan nem így van, 
tekintve az utóbbi 50 éves kapcsolatunkat. Udvarias 
akar tam lenni, azért válaszoltam neki, hogy tisztázzuk a 
dolgokat. Ön is tudja, hogy ez a történet már régóta ke
ring. Valaki időről időre felhozza. Nem tudom, mi volt 
a szándéka ezzel a levéllel, de megérdemelte a választ. 
Most várom, hogy ő válaszole. De az egész igazából nem 
érdekes.” Megkérdeztem a pápai nunciust, hogy a zsidó
kat értettee „jogos tulajdonoson”. „Természetesen. Ha 
megtaláltuk volna a Menórát, már rég visszaadtuk vol
na. Ez az egész csak egy akadémikus kérdés” mondta 
Lazzarotto atya, és hozzátette, hogy szívesen hallana a 
Menóra létezésének bizonyítékáról, mert az óriási felfe
dezés lenne.

Mi történt valójában az edényekkel?
Schiffman professzor magyarázata szerint a nuncius vá
lasza az új pápa által bevezetett új légkört tükrözi. „Azt 
gondolom, hogy az új pápa szeretné megválaszolni a kér
déseket. Ő új korszakot jelent, és szeretne foglakozni a 
régi kérdésekkel is.”

Fine professzor szerint az edények vagy az óceán mé
lyén vannak, vagy valamelyikünk feleségének ujján, hi
szen az arany nem tűnik el. Néhány jel arra utal, hogy 
Karthágóba vagy Marseillebe vitték őket, és van egy 
keresztény legenda, mely szerint a Menóra visszakerült 
Jeruzsálembe. Van, aki szerint valahol a West Bankben 
van. Az az igazság, hogy a Béke Temploma és benne az 
edények elpusztultak. Néhányat talán megmentettek, és 
elvittek máshova, ezeket beolvasztották. Egészen mos
tanáig a római zsidók úgy hitték, a Menórát a vandá
lok a Tiberisbe dobták. Mindenkinek megvan a maga 
története arról, hogy mi történhetett. De valójában az 
történt az edényekkel, ami minden mással is: eltűntek. 
Nem dicső végzet, de ez az igazság. Dr. Fine szerint 
nemhogy a Szentély edényei nincsenek a Vatikán birto
kában, még a saját tárgyaik közül sincs semmijük abból 
az időszakból.

Kétségkívül részben azért reméljük, hogy a Vatikánnál 
vannak, mert vágyunk rá, hogy a saját szemünkkel lássuk 
az edényeket. Mindennél jobban szeretnénk kapcsolatba 
kerülni az örökségünkkel. Az, hogy az elmélet igaz vagy 
nem, semmit sem von le a remény szépségéből, hogy az 
edényeink valahol léteznek.

fordítás · D. Ch. 
forrás · aish.com
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ebekát születésétől fogva ismerhetjük a Tórából. Áb
rahám és Izsák visszatérvén az Akedából (a feláldo

zás története) a jövőbeli generációkról elmélkedik, me
lyeknek Izsáktól kell származniuk. Ábrahám felfogja, 
milyen közel volt Izsák az életének és ezzel egyúttal a zsi
dó nép jövőjének elvesztéséhez. Ezért elhatározza, hogy 
eljött az idő Izsáknak feleséget keresni.

Ekkor az Örökkévaló tudatja Ábrahámmal, hogy test
vére, Náchor megnősült, hét fia van, akik közül az egyi
ket Betuélnek hívják. „Betuél pedig 
nemzette Rebekát.” (1Mózes 22:23.) 
Akkor ismerjük meg Rebekát a 
Tórából, amikor Ábrahám házastár
sat keres Izsáknak.

Hasonlóképp a Tóra akkor em
líti utoljára Rebekát, amikor a fiá
nak, Jákobnak a házasságáról van 
szó: „És mondta Rebeka Izsáknak: 
Megutáltam életemet Chét leányai 
miatt [akit Ézsau vett feleségül] … 
Menjen Jákob Árámba, és vegyen 
magának feleséget Lábánnak, fi
véremnek a lányai közül.” (1Mózes 
27:46.)

Rebeka nevének a jelentését vizs
gálva szintén a házasság gondolatkö
réhez jutunk: Rivka = „járom, mely
lyel két egyforma fajta állatot összekötnek valamilyen 
célból, vagy hogy együtt dolgozzanak a mezőn”. (Héber–
héber szótár, Even Sosan.)

Ez úgy hangzik, mint egy házasság! Mi a kapcsolat 
Re beka és két teremtménynek egy közös cél megvalósítá
sának érdekében történő összekapcsolása között? Ahhoz, 
hogy megértsük, nézzük meg Rebeka származását, és 
hogy milyen életet élt Izsákkal, a második ősapával.

A Tórából először azt tudjuk meg, hogy Rebeka Betuél 
lánya, és testvére Lábánnak (aki Ráchel és Lea bűnös és 
kap zsi apja, aki felcserélte Ráchelt Leára, és megzsarolta 
Jákobot). Betuél sem egy jó fiú, ahogy a midrás mondja: 
„gonosz volt, és megpróbálta megakadályozni, hogy Re
beka elmenjen Eliézerrel, és megpróbálta őt megmérgez
ni”. (Rási, 1Mózes 25:51.)

Láthatjuk, hogy Rebeka megvetésre méltó családból 
szár mazik: „Mivel az Örökkévaló tudta, hogy a szám

űzetés során a zsidó nép szét lesz szórva a népek között, 
és az em bert befolyásolja a környező kultúra, azt akarta, 
hogy az ős anyák és ősapák gonosz népek között éljenek, 
és ellenálljanak azok befolyásának. Ezáltal az ő leszár
mazottaiknak is meglesz az erejük, hogy a száműze
tésben is tartani tudják magukat a vallásukhoz, mivel 
»az ősök cselekedetei jelzések a leszármazottaiknak«.” 
(Tiferet Cion.)

Rebeka világítótorony az egyébként sötét, csaló világ
ban. Arra lett kiválasztva, hogy „geneti
kusan” továbbadja a leszármazottainak, 
a zsidó népnek azt a képességet, hogy 
állhatatosan ragaszkodik az erkölcshöz, 
értékekhez és igazsághoz – minden el
lenséges körülmény ellenére is.

Rebekával először a forrásnál talál
kozunk: Ábrahám szol gája, Eliézer el
indul feleséget keresni Izsáknak, és je
let kér az Örökkévalótól, hogy biztosra 
tudja, az igazit találta meg: „Ha a lány 
azt mondaná nekem: »Igyál, és a tevé
idet is megitatom« – őt jelölted ki … 
Izsáknak.” (1Mózes 24:14.)

Ezt a feltételt Rebeka készségesen 
teljesítette. „… azt mondta: Igyál … És 
sietett leereszteni a korsóját… és iparko
dott vizet önteni a vályúba, és újra fu

tott a kúthoz, hogy merítsen az összes tevének.” (1Mózes 
24:18–20.)

Az az energia és odaadás, amelyet ez a fiatal lány mu
tatott, egyszerűen csodálatos – különösen, hogy mindezt 
egy idegennek, Eliézernek tette. Mindaddig újra meg
merítette a korsóját, amíg meg nem bizonyosodott, hogy 
Eliézer és mind a tíz tevéje eloltotta szomjúságát.

Itt van egy asszony (valójában egy fiatal lány), aki min
den ellenkező esély ellenére jószívű, önzetlen egyén lett – 
bár kapzsi, anyagias és önző emberek között élt.

Rebeka függetlensége akkor is megnyilvánul, amikor 
a családja megpróbálja késleltetni az indulását Eliézerrel, 
aki azt mondja, hogy egy szent ember szolgája, és külde
tést hajt végre. Kikérik Rebeka véleményét, és ő határo
zottan mondja: „Megyek.” (1Mózes 24:58.)

Rebeka egyértelműen fogalmaz: el akarok menni, hogy 
része legyek egy nagy dolognak, egy küldetésnek, hogy az 

A jócselekedetek ősanyja
Dina Coopersmith

R

Rebeka, a két nemzettel viselős asszony 
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egyistenhitet és az erkölcsöt terjesszem a világban, távol 
ettől a családtól és kultúrától, mely nem sokat ígér.

Rebeka és Eliézer visszatérnek Izrael földjére (Kánaán
ba). Ahogy Rebeka közeledik a tevéjén, meglát egy szent 
embert a mezőn, aki elmélyülten imádkozik. „Azt kér
dezi: »Ki ez az ember?« [Eliézer] azt válaszolja: »Ő az én 
uram.« Rebeka leszáll a tevéről, és befedi magát egy ken
dővel.” (1Mózes 24:54.)

Ezt a furcsa reakciót elemezte Neciv, a XIX. századi 
kom mentátor: „Félelemből szállt le a tevéről. Bár Rebeka 
nem tudta pontosan, mitől fél, ezért megkérdezte a szol
gát: »Ki ez az ember, aki ilyen félelmet keltett 
bennem?« Amikor megtudta, hogy a jövendő
beli férje, akkor elővett egy kendőt, és tisztelet
ből és szeméremből befedte magát, mintha azt 
érezte volna, hogy nem érdemes arra, hogy a fe
lesége legyen.

Ettől kezdve állandó félelem volt a szívében 
a férje miatt. Ebből láthatjuk, hogy Rebeka 
kapcsolata Izsákkal nem volt ugyanolyan, mint 
Sáráé Ábrahámmal, vagy Ráchelé Jákobbal, akik egyen
rangúnak érezték magukat a férjükkel, és sosem féltek el
lentmondani nekik…” (Haémek dávár, 1Mózes 24:64–65.)

Rebeka és Izsák találkozása meghatározza későb
bi kapcsolatukat. Izsák olyan ember, aki az égő oltárnál 
már megérezte a halál gondolatát, és ez a tapasztalat va
lamennyire eltávolította az élő világtól. Rebeka első pil
lantásra ráérez a szentségnek és a túlvilágiságnak erre a 
fokára, és arra a következtetésre jut, hogy ő nem egyenlő 
partner ebben az egységben.

Izsák számára azon  ban Rebeka tökéletes: „Izsák bevit
te őt Sárának, az ő anyjának sátrába. Elvette Rebekát, 
hogy a felesége legyen, és szerette őt; és megvigasztaló
dott az anyja halála után.” (1Mózes 24:67.)

Izsák igaz és szent asszonynak látja Rebekát, aki any
jához hasonlóan érdemes a zsidó ősanya címre és arra, 
hogy társa legyen az életében és küldetésében. A szöveg 
kiemeli, hogy miután Izsák feleségül vette, szerette őt. 
Minél jobban megismeri, annál inkább szereti és tiszte
li. Rebeka kisebbségi érzése csak benne van, Izsák nem 
okozza és nem osztja azt.

Mivel Rebeka évekig nem fogan meg, a pár fokozza az 
imáit: „Izsák imádkozott az Örökké va lóhoz, a feleségé

vel szemben.” (1Mózes 25:21) „A feleségével szemben”: ez 
arra utal, hogy Izsák és Rebeka egymással szembefordul
va imádkozott, és Izsák azt mondta: „Örökkévaló, min
den gyermek, akit te adsz nekem, legyen ettől az igaz asz
szonytól…” (Midrás, Beresit Raba 63:5.)

Izsák nem akarja megismételni a múltbéli hibát, mikor 
Sára meddősége miatt Ábrahám vette Hágárt – és ebből 
született Ismael.

Az Örökkévalónak azonban ezzel a terhességgel is volt 
egy különös terve: Rebeka megfogant, és a két fiúgyer
mek viaskodott benne, mire ő azt mondta: „Ha így van, 
minek vagyok én [életben]?” És elment, hogy megkérdez
ze az Örökkévalót. (1Mózes 25:22.)

Rebekának nehéz volt a terhessége. Az a méh, melyet 
úgy vágyott jó célra használni, harctérré vált a két gyer
mek, a két nép között. Az a harc, mely folytatódik az el
következendő nemzedékekben, már itt elkezdődik.

Az ikreket szülő anyák elmondhatják, milyen fárad
ságos egy ilyen terhesség. De Rebeka olyan fokú nyug
talansággal válaszol, hogy szinte vágyik a halálra. Miért 
nem tudta kezelni ezt a helyzetet az az igaz asszony, aki 
húsz évet várt arra, hogy megfoganjon?

Nyilvánvaló, hogy volt egy további pszichológiai té

nyezője az egyenletnek. Rebeka azt gondolta, hogy a 
szen vedések oka egy benne lévő spirituális hiba. Hogyan 
tudná másként értelmezni a helyzetet?

„Mikor Rebeka bálványimádók háza előtt haladt el, 
Ézsau rugdalózott a méhében és megpróbált kijönni; mi
kor az Örökkévaló háza mellett ment el, Jákob rugdaló
zott, és jött izgalomba.” (Midrás, Beresit Reba 63:6.)

Rebeka úgy érezhette, hogy egy nagyon vegyes jellemű 
gyermeket hordoz, külön
leges erők vannak benne a 
jó és a rossz iránt. Lehet 
ez olyan valaki, aki majd 
nemzetet épít? Honnan 
jön ez a gonosz ener
gia? Bizonyosan nem az ő 
szent férjétől!

Rebekának még nem 
volt lehetősége ultrahan
gos vizsgálatra, mely csil
lapíthatta volna félelmeit, 
és tudatta volna vele, hogy 
„dupla problémát” hordoz. 
Azon aggódott, hogy ta

állhatatosan ragaszkodik az 
erkölcshöz, értékekhez és 

igazsághoz
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lán az ő családi háttere 
miatt nem volt érdemes 
arra, hogy a harmadik 
zsidó ősapát hordoz
za magában. És ha így 
van, akkor mi értelme 
van ennek a terhesség
nek? Sőt, mi értelme 
van az ő életének?

Ezzel a nyomasztó 
gondolattal ment Rebe
ka „kérdezni az Örök
kévalót”, azaz a prófé
tákat és bölcseket, akik 
választ adhattak neki. 
Lelkiállapotára, szé

gyenérzetére utal az a tény is, hogy nem a kor legnagyobb 
prófétájához – a saját férjéhez, Izsákhoz – fordult. Úgy 
érezte, hogy minden az ő alacsony spirituális szintje és 
bűnössége miatt van.

Rebeka mégis megnyugtató próféciát kap: „Két nép 
van a méhedben, és két nemzet válik ki bensődből; az 
egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, és az idősebb szol
gál majd az ifjabbiknak.” (1Mózes 25:23.)

Rebeka nem mondja el Izsáknak a leendő fiatalabbik 
gyermek felsőbbrendűségéről szóló próféciát. Ehelyett 
magában tartja az értesülést mindaddig, amíg el nem jön 
az idő a cselekvésre, hogy ez valóra is válhasson.

Megszületik a két gyermek, és mire elérik a barmicva 
kort, teljesen eltérő irányba fejlődnek. Ézsau a mező em
berévé válik – agresszív, férfias, az élet fizikai oldalát él
vezi. Jákob tudós lesz, szellemi és intellektuális törekvé
sek jellemzik.

„Izsák szerette Ézsaut, mert a vad szája íze szerint volt. 
Rebeka pedig Jákobot szerette.” (1Mózes 25:28.)

Rási: Ézsau a szájával csapta be az apját, kérdezvén 
[részletes halachikus kérdéseket]… és így [Izsák] azt 
gondolta, hogy igaz ember.

Természetesen Rebeka mindkét fiát szerette, ahogy 
Izsák is. Akkor miért szerette Izsák Ézsaut és Rebeka Já
kobot? Izsákot megtévesztették Ézsau külsőségei, tudós 
kérdései, úgy gondolta, ő lesz a család és a zsidó nép jövő
beli vezetője. Rebeka viszont a jellemzően női éleslátással 
és a csalásokról és látszatokról szerzett gyermekkori ta
pasztalatival keresztüllát Ézsaun. Tudja, hogy Jákobot il
leti az örökség, egész lényével ő alkalmas a zsidó nemzet 
küldetésének végrehajtására. 

Az áldások
A gyerekek felnőnek, Izsák megöregszik, és eljön az ideje, 
hogy kiossza azt a jelentőségteljes áldást, mely meghatá
rozza két fiának a jövőjét. Izsák Ézsaut akarja megáldani, 
és elküldi őt, hogy vadásszon, és ételt készítsen a számá
ra, ezzel megfelelő légkört teremtve a fontos eseményhez.

Mikor Rebeka meghallja a tervet, tudja, hogy most kell 
közbelépnie. Azonban most is el akarja kerülni az ösz
szecsapást, és tervet sző: Jákobot beöltözteti Ézsaunak, 
hogy ezzel megtévessze Izsákot, és az neki adja az áldást. 
Ez annyira furcsa, hogy vetekszik azokkal a rokonaival, 
akiknek a jellemvonásaitól annyira igyekezett mostanáig 
távol tartani magát!

Miért nem érezte úgy Rebeka, hogy eljött az idő, ami
kor el kell magyarázni Izsáknak, mennyire félreismer
te Ézsaut? Miért nem mondta el neki a próféciát, amit 
a szülés előtt kapott: „és az idősebb szolgál majd az 
ifjabbiknak”?

Ebben a részben láthatjuk, mindig milyen félénken kö
zeledett Rebeka Izsákhoz, szemben azzal a rendíthetet
len elkötelezettséggel, amellyel küldetését, a jövő megőr
zését igyekezett teljesíteni.

Annyira tisztelte Izsákot, hogy nem tudta szembesí
teni őt a tévedésével. Így azzal, hogy megtévesztette, le
hetővé tette neki, hogy ő maga jöjjön rá a csalásra, mikor 
az igazi Ézsau betoppan, és így Izsák két kulcsfontosságú 
dolgot hajtott végre:

1. Izsák teljes szívvel adta az áldást Jákobnak, nem a fe
lesége beszélte rá.

2. Mikor rájött, hogy megtévesztették, Izsák a gyakor
latban megtapasztalhatta, hogy a dolgok nem olyanok, 
mint amilyennek látszanak. Ez az értelmes szavaknál 
is jobban bizonyította, hogy Ézsau is becsapta őt. Izsák 
megértette, hogy az Örökkévaló akarata volt, hogy Jákob 
kapja az áldásokat, és Izsák ne essen a könnyelműség és 
tévedés hibájába.

Ebből a nézőpontból megérthetjük, milyen ügyes, cél
tudatos, tiszteletteljes módja ez a véleménykülönbségek 
kezelésének! A szöveg többet nem tesz említést az eset
ről, eltekintve Izsák készséges engedelmétől és hirte
len beismerésétől, amikor Ézsau visszatér arra számítva, 
hogy megkapja az áldást:

„És megrémült Izsák nagy rémülettel, és mondta: ki az 
tehát, a ki vadat vadászott, elhozta nekem, és én ettem 
mindenből mielőtt te jöttél, és megáldottam őt; áldott is 
legyen.” (1Mózes 27:33.)

Izsák arra a következtetésre jut: ha ez a csel megtörtén
hetett, akkor talán egész életemben rászedtek. Ezért le
gyen Jákob áldott, mert ő érdemli meg az áldást.
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Milyen fájdalmas lehetett Rebekának ellopni az ál
dást a férjétől. Bár világos a számára, hogy Jákobnak 
kell továbbvinni a vonalat és a zsidó nép küldetését az 
Örökkévaló parancsolata szerint, mégis ugyanúgy szere
ti Ézsaut is. Elődjétől, Sárától eltérően neki választania 
kell a saját házában a két fia közül, hogy azok nemzetek
ké válhassanak, ahogy annak lennie kellett, és egyikük
nek se okozzon kárt.

Rebeka tudatában volt Ézsau szavainak [hogy meg 
akarta ölni Jákobot], azért hívatta Jákobot, és azt mond
ta neki: „A fivéred, Ézsau meg akar ölni téged… Menj és 
menekülj Lábánhoz, az én fivéremhez… míg lecsillapo
dik a haragja… mert hogy veszthetnélek el mindkettőtö
ket egyszerre?” (1Mózes 27:42–43.)

Rebeka félt, hogy az egyik megöli a másikat, akár 
bosszúból, akár önvédelemből. Akár így, akár úgy tör
ténne, elveszítené az egyiket és testvérének gyilkosát is. 
Mindkettőjüknek jót akar, amikor elküldi Jákobot a csa
ládjához, amit eddig megtagadott:

„Jákob elment PádánÁrámba, Lábánhoz, aki fivére 
volt Rebekának, Jákob és Ézsau anyjának.” (1Mózes 28:5.)

Végül is ez az ősanya a nevéhez méltóan egy igához ha
sonlatos, mely megpróbálja egyben tartani a két különbö
ző népet, hogy teljesítse az Örökkévaló végső célját.

A Tórában az egyetlen tényleges párbeszéd Rebeka és 
Izsák között akkor zajlik, amikor házastársat keresnek 
Jákobnak.

Rebeka azt mondja Izsáknak: „Megutáltam életemet 
Chét leányai miatt [Ézsau feleségei]. Utazzon Jákob 
Árámba... ha Jákob Chét lányai közül vesz feleséget, mi
nek nekem az élet?” (1Mózes 27:46.)

Úgy beszél, mint egy igazi anyós! Rebeka meg akarja 
védeni Izsákot attól a hírtől, hogy a fiai háborúban áll
nak egymással, és hogy Jákobnak menekülnie kell Ézsau 
haragja elől, mert félő, hogy megöli őt. Ehelyett látszólag 
önző módon megkéri Izsákot, hogy tegyen egy szívességet, 
és tanácsolja azt Jákobnak, hogy Kánaánba menjen felesé
get keresni. Ekkor Izsák, mintha saját gondolata lenne, azt 
mondja Jákobnak, hogy menjen Árámba Rebeka családjá
hoz, és próbálja ott megtalálni élete pár ját.

Ebben a késői időszakban, Rebeka végül Izsák elé áll, 
és kér valamit, nagy jósággal és önzetlenséggel. Nem 
akarja terhelni Izsákot a fiairól szóló fájdalmas hírek
kel, és azt sem akarja, hogy Izsák hosszasan elmerengjen 
Ézsauról alkotott téves benyomásáról. Sőt megpróbálja 
úgy alakítani, mintha eleve Izsák ötlete lett volna, hogy 
Jákob elhagyja a várost.

Így kellene kinézzen egy házasságban a jóindulat és 
önzetlenség. A házasság olyan kapcsolat, ahol két külön
böző ember gondoskodik a másikról, és olyan sokat nyújt 
egymásnak, hogy vissza tudják idézni azt az eredeti fér
finő egységet, mely megelőzte Ádám és Éva szétválasz
tását. Már nem arról van szó, hogy „az én szükségleteim 
a tiéiddel szemben… nekem volt igazam és nem neked”, 
hanem sokkal inkább: „a te fájdalmad az én fájdalmam, 

a te önbecsülésed fontos nekem, legalább annyira, mint 
a sajátom”.

Héberül a jócselekedet megfelelője a „gmilut chesed”, 
szó szerint: a jócselekedet elválasztása. Nem ellentmon
dás ez? Az elválasztás eltávolodást, elkülönülést jelent, 
míg a jócselekedet adakozást, kapcsolatot.

Láthatjuk, hogy az igazi jócselekedet az, ha a fogadó
nak nincs olyan érzése, hogy kap valamit; inkább teljesen 
függetlennek és eltávolodottnak érzi magát. Különben az 
a kis szégyenérzet, amit a fogadó elkerülhetetlenül érez, 
csökkenti a jócselekedet mértékét.

Ez az a fajta jócselekedet, mellyel az Örökkévaló fe
lénk fordul: mindent megad nekünk, de úgy, hogy mi 
azt gondoljuk, mi dol
goztunk meg érte, és 
megérdemeljük azt. 
(Miközben mindent 
az Örökkévaló irá
nyít!) Ezt a módszert 
kell megvalósítani a 
házasságban is: úgy 
adunk a társunknak, 
hogy ne legyen az az 
érzése, mi gondosko
dunk róla, és mi va
gyunk a jótevők.

Ez Rebeka lényege: 
attól kezdve, amikor 
először találkozunk 
vele – ahogy fáradhatatlanul, erőlködés nélkül merít vi
zet embernek és állatnak –, majd a házasságában Izsákkal 
és a fiai születésekor úgy befolyásolja őket a jó irányába, 
hogy az ne menjen az önbecsülésük rovására.

Milyen hozzáillő, hogy Rebeka első és utolsó alka
lommal is egy házastárs keresésével kapcsolatban jelenik 
meg: először Izsák számára, végül Jákobnak, a fiának a 
számára. A jócselekedetek ősanyja, aki az igáról van elne
vezve, mely két önálló elemet összekapcsol, örökre szóló 
tanítást ad az elválasztásról, függetlenségről, a házasság
ról és az adakozás igazi természetéről.

fordítás: G. Sz. 
forrás: aish.com
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Az otthon mint szentély
Panyiné dr. Ábrahám Zita
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Annak a szentségnek volt a 
jelképe, ahogy a zsidóknak 

élniük kellett.

Truma hetiszakaszban utasítást ad az Örökkévaló 
Izrael népének, hogy készítsenek szentélyt a szá

mára. A híres mondat így szól: „És készítsetek számomra 
szentélyt, hogy közöttük lakozzam.” (2Mózes 25:8.) A so
kat emlegetett magyarázat arra a különös részletre keresi 
a választ, hogy ha szentélyt építünk az Örökkévalónak, 
miért nem abban fog lakni. Megépítteti az Örökkévaló 
a szentélyt, de nem abban fog lakozni, hanem az építte
tők, a zsidó között. A magyarázatok egyetértenek abban, 
hogy a Szentély nem Isten lakóhelye volt (hiszen Isten 
mindenhol otthon van), hanem a szentség forrása. Annak 
a szentségnek volt a jelképe, ahogy a zsidóknak élniük 
kellett. S ha így éltek, akkor az Örökkévaló a zsidók kö
zött lakozhatott.

A Szentély már nem áll, de az isteni ígéret, hogy kö

zöttünk fog lakni, örök. A Talmud leszögezi, hogy ha 
férj és feleség között harmónia van, akkor ezzel beviszik ott
honukba a Sechinát (Isten jelenlétét). (Szota17a.) A zsidó 
otthon örökre hordozza Isten jelenlétének lehetőségét. 
Amíg egyetlen zsidó otthon is van, az egész nemzet új
raépülhet belőle.

A sátorszentély felépítésénél a legapróbb részlet is elő 
volt írva: „Egészen úgy, amint én megmutatom neked a 
hajlék mintáját és minden felszerelésének mintáját, ak
ként készítsétek.” (2Mózes 25:9.) Pontos leírás volt min
den cölöphöz, a frigyszekrényhez, a függönyökhöz…

A zsidó otthon szabályai hasonlóan részletesen le van
nak fektetve. Az Örökkévaló nem lakozik olyan helyen, 
ahol folyamatosan veszekednek, ahol nem tisztelik egy
mást a házastársak, ahol nem spirituális célok felé ha
ladnak, ahol nem ismerik és tanulják a Tórát. Ám ahol 
szeretetben, békességben és tiszteletben élnek, és szolgálják 

az Örökkévalót, ahol a Tóra útmutatása az iránytű a há
zastársak életében, ott lakozik az Örökkévaló, az az ott
hon egy kis szentély. Nemcsak a házastársak élvezhetik az 
Örökkévaló jelenlétéből fakadó folyamatos áldást, de a 
körülöttük levőkre és a tágabb környezetre is jó hatás
sal vannak. Legelőbb is a gyermekekre. Szerencsés az a 
gyermek, aki ilyen otthonban nőhet fel, megtapasztalhatja a 
családi harmóniát, az isteni jelenlétet. Az ilyen gyermek 
továbbadja, mindazt, amit gyermekkorában tapasztalt, 
és valóban az egész nemzet építkezhetne belőle szükség 
esetén. De a gyermeken túl az ilyen család fénysugárként 
világít a mai értékvesztett világban.

Sajnos ma Magyarországon csak nagyon kevesen di
csekedhetnek azzal, hogy ilyen családban nőttek fel. Még 
ha harmóniában éltek is a szüleik, kevesen tartották be a 

Tóra parancsolatait. És az sem biztos, hogy min
den micvátartó család békés és harmonikus volt. 
Sajnos a mai generáció ritkán támaszkodhat saját 
jó tapasztalataira.

Ám minden családnak esélye van felépíteni a 
kis szentélyét. Csak rajtunk múlik. Bár kétség
te lenül könnyebb azoknak, aki otthonról jól mű
ködő mintát hozhattak, de a „részletes építé
si útmutató” segíti mindazokat, akik fel akarják 
építeni a saját szentélyüket, és hajlandók alkal

mazni a Tóra iránymutatását. S ha jó cél felé igyekszünk, 
számíthatunk segítségre is fentről. Érdemes mindent 
megpróbálni. Gondoljanak gyermekeikre, akik ilyen 
otthonban nőhetnek fel. A legjobbat szeretnénk adni ne
kik mindenben. És a legjobb, amit adhatunk nekik, a sze
retetteljes, békés család, ahol a türelem, a kedvesség, a másik 
tisztelete, a segítőkészség természetes. Ne sajnáljuk az ener
giát, a tanulást, ami ahhoz kell, hogy ilyen otthont épít
sünk fel!

Részletében felhasznált források:

Rabbi Zelig Pliskin: Marriage, 
Eliyahu Kitov: The Jew and his home

A

Tiszteletből, szeretetből és harmóniából építjük saját szentélyünket.
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Salamon király és a samir
Panyiné dr. Ábrahám Zita

mikor Salamon király a Szentély építésén fáradozott, 
nagy gondban volt. Úgy kellett felállítania a Szent

élyt, hogy annak építése során ne használjon vasat. Miért 
is? Mert a vasat fegyverkészítéshez használták, és sajnos 
ezek sok ember halálát okozták. Egy ilyen különlegesen 
szent hely, mint a Szentély elkészítése során pedig nem 
használhattak fel semmi olyan eszközt, amellyel embe
rek vérét oltották ki. Csakhogy hogyan lehet köveket fa
ragni vasból készült kés, véső vagy egyéb szerszám nél
kül? 

Salamon megtudta, hogy van egy samir nevű állat, 
amely meg tudja rágni a követ, és az ott eltörik, ahol ez 
a kis féreg alagutat rág magának. Az uralkodónak elő
ször is meg kellett tudnia, hol van ez a különleges állat. 
A bölcsek elmondták, hogy erre a kérdésre a démonok 
tudnak választ adni. Salamon magához rendelte a démo
nokat, de azok nem tudták meg mondani. Azt javasol
ták, hogy kérdezze meg a démonok királyát, Asmedájt. 
Csakhogy Asmedáj egy messzi helyen lakott, ezenkívül 
hatalmas termetű és nagyon erős volt. Salamon megbízta 
egyik jó emberét, aki bölcs, istenfélő és elég erős is volt, 
hogy kötözze meg Asmedájt, és hozza elébe. Segítségül 
szolgájának, Binajahunak adott egy különleges gyűrűt 
az Örökkévaló Szent nevével, amely megvédi a viselő
jét, meg egy láncot, amelyre szintén az Örökkévaló ne
vét vésték, hogy azzal láncolja meg a démonok királyát. 
Binajahu sok csalafintasággal végül meg is kötözte a ha
talmas démonkirályt, aki nem tudott szabadulni a lánc
tól. Az úton Jeruzsálem felé sok furcsa esemény történt 
Asmedájjal és a szolgával, de végül megérkeztek a ki
rály elé. 

– Hol találhatom meg a samirt? – kérdezte a király. – 
Szükségem van rá a Szentély építéséhez.

– A tenger angyala odaadta egy Duchifász nevű 
nagy madárnak. Ez a madár egy sziklás hegyen őrzi 
a samirt, és őrzi mindenáron, mert a tenger angya
la megeskette, hogy senkinek nem adja oda – hang
zott a válasz. 

Salamon király szolgákat küldött a köves hegységbe, 
hogy megkaparintsák a samirt. A madár fészkében fió
kák voltak. A szolgák, míg a madár távol volt, lefedték 
a fiókákat egy üvegburával. Amikor a madár visszatért a 
fészkéhez, az üvegburától nem tudta megetetni a kicsi
nyeit. Próbált megszabadulni az üvegtől, de sem eltörni, 
sem eltávolítani nem tudta. Odavitte hát a samirt, hogy 
rágja szét. Rátette az üvegre, de ebben a pillanatban nagy 
zajt csaptak a közelben rejtőzködő szolgák. A madár egy 
pillanatra felröppent ijedtében, és ez elég volt arra, hogy 
a samirt elvegyék a buráról. 

Vitték azonnal Salamonnak a samirt, aki ezt a férget 
használta arra, hogy kifaragja vele a Szentély köveit. 

Láthatjuk, hogy Salamon király milyen nagy gondos
sággal építette fel a Szentélyt, vigyázott minden kis rész
letre, hogy illő legyen a szentségéhez. A samir megszer
zéséhez is megtett mindent, ami csak tőle telt. 

(Mi a kapcsolat a cikk és a mese között? Ahogy a Szentély 
építéséhez nem lehetett vasszerszámokat, fegyvereket hasz
nálni, a családi otthon mint kis szentély építéséhez sem lehet 
éles szavakat, csípős megjegyzéseket, kritikát használni, mert 
a nyelv az egyik legélesebb fegyver. Ahogy Salamon megtett 
mindent annak érdekében, hogy elkerülje a vas használatát, 
úgy kell nekünk is mindent megtenni a házi békéért.)

Trendeli Bölcsőde- www.trendeli.hu
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nem használhattak fel 
semmi olyan eszközt, 

amellyel emberek vérét 
oltották ki



Februári órarendünk a következő:

Február 3. hétfő
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 SZÖVEGTANULÁS
19:15   Szünet
19:30–20:15 A SIDUCHTÓL A GYERMEKNEVELÉSIG   Panyiné Dr. Ábrahám Zita: Sáná risoná – a házasság első éve 2. rész

Február 5. szerda
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 A ZSIDÓ ÉLET GYAKORLATI VONATKOZÁSAI   Joszi Davidovics: Szombat és az ünnepek
19:15   Szünet
19:30–20:15 ZSIDÓ TÖRTÉNELEM   Dr. Balázs Gábor: Bevezetés a középkor történetébe

Február 10. hétfő 
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 ZSIDÓ FILOZÓFIA   Keleti Dávid rabbi: Az „égből” kapott Tóra – Mózes öt könyvének az isteni eredetéről
19:15   Szünet
19:30–20:15 SZÖVEGTANULÁS

Február 12. szerda 
Seva Brachot

Február 17. hétfő
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 TÁNÁCH   Hegedűs Pál: Próféták 3. – próféták jellegzetességei
19:15   Szünet
19:30–20:15 HOGYAN ÉREZD MAGAD KÉNYELMESEN A ZSINAGÓGÁBAN?   Fináli Gábor: Kiemelt napok imarendje – szombat 
és a többi tórai ünnep a zsinagógában

Február 19. szerda 
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 Holokauszt-70 projekt
19:15   Szünet
19:30–20:15 ZSIDÓ KÖZÖSSÉG ÉS VEZETŐKÉPZÉS   Fritz Zsuzsa: Közösség kontra közösség, azaz működik-e a kölcsönös 
felelősségvállalás a közösségek között, van-e New York - Tel Aviv tengely, avagy a kaifengi zsidók különös esete II.

Február 24. hétfő 
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 MUSZÁR   Domán Sije: Mindennek a kezdete és alapja a cheszed – avagy adni, vagy venni?
19:15   Szünet
19:30–20:15 ZSIDÓ FILOZÓFIA   Keleti Dávid rabbi: Büntetés és jutalom – cselekedeteink felelősségéről

Február 26. szerda 
18:15   Mááriv (esti ima)
18:30–19:15 SZÖVEGTANULÁS
19:15   Szünet
19:30–20:15 Dolgozat

Héber oktatás: hétfő–szerda 17:30–18:15  

Mindenkit szeretettel várunk!
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