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Kedves Olvasók!
Mindannyian tudjuk, mi történik purimkor. Néhány odafigyelést 
igény lő pillanatot leszámítva – az esti és a másnap reggeli megil la
olvasásra gondolok – a hangsúly a mulatságon van: álarcok és jelme
zek, ünnepi lakoma és egymás megajándékozása, rengeteg nevetés és 
tánc. Különleges nap ez a zsidó naptárban: úgy tűnik, hogy a töb
bi zsidó ünnepnappal ellentétben –amikor is nagy hangsúly fekte
tünk a rendre: attól kezdve, hogy mikor és mit imádkozunk, eszünk, 
viselünk egészen odáig, hogy mit cselekszünk, és hova megyünk – 
purimkor szó sincs ilyesmiről. Minden pillanatban meglepő dolog 
történik, a hangzavar ilyenkor a legnagyobb, a jelmezek sokszínűsége 
és fantáziadússága sokszor zavarba ejtő – egyértelmű módon a hangu
lat ezen a napon a legvidámabb.

Arizál (az egyik legfontosabb kabbalista a XVI. századból) azon
ban rámutat egy érdekes kapcsolatra. A purim név benne foglaltatik 
a jom hakipurim névben, méghozzá rendkívül különös módon: a jom 
hakipurim azt jelenti, hogy ez a nap (vagyis jom kipur napja) olyan, 
mint purim. Ez nagyon furcsa. Ha valamiről, éppen jom kipurról 
nem gondolnánk, hogy akár egy picit is hasonlítana purimra.

Nézzünk néhány szembeötlő különbséget. Jom kipurkor meg van 
szabva, hogy ne viseljünk bőrcipőt. Purimkor nem hogy nincs tiltó 
szabály az öltözködésünkre, engedélyünk van arra, hogy olyan ru
hát viseljünk jelmez gyanánt, amilyent más napon nem vehetnénk 

fel. Jom kipurkor nem ehetünk. Purimkor micvá részt venni egy 
komoly lakomán, sőt a sláchmónesz és a tzedáká, amit adunk má
soknak, azt hivatott elősegíteni, hogy mások is részt vehessenek egy 
komolyabb mennyiségű ételt tartalmazó lakomán. Továbbá: jom 

sok dolog történik velünk ezen 
a napon, de nem szabad, hogy ne 

maradjon időnk a
komoly gondolatokra és 

a személyiségfejlesztésre.

A Forrás jelenlegi számát támogatónk Thomas Klein úr ( ר' אברהם משה הלוי קליין שליט"א) szülei 
emlékének szenteljük. 

 ר' יחיאל בן אברהם הלוי קליין ע"ה שליט"א
Antal Klein z”l 
   
 מרת פערל בת אברהם משה קליין ע"ה
Edith Klein z”l 
 
 
 

A Forrás jelenlegi számát támogatónk Thomas Klein úr (ר' אברהם משה הלוי קליין) szülei emlékének 
szenteljük. 

 ר' יחיאל בן אברהם הלוי קליין ע"ה שליט"א
Antal Klein z”l 
   
 מרת פערל בת אברהם משה קליין ע"ה
Edith Klein z”l 
 
 
 

A Forrás jelenlegi számát támogatónk Thomas Klein úr (ר' אברהם משה הלוי קליין) szülei emlékének 
szenteljük. 

 ר' יחיאל בן אברהם הלוי קליין ע"ה
Antal Klein z”l 
   
 מרת פערל בת אברהם משה קליין ע"ה
Edith Klein z”l 
 

Héber nyelvtanfolyam 
a Lativban

Csatlakozz a 2018 március 19-én induló 30 tanórás kurzusunkhoz!

Az órák időpontja     hétfő, szerda 18.00-18.45

A tanfolyam ára        22000 Ft, lativos ösztöndíjasoknak ingyenes!

Kiváló tanárok, kis csoportok, jó hangulat, Izrael-élmény

Szintfelmérés   Március 12. (hétfő) 18.00

A tanfolyam időtartama     2018 március–2018 július

Jelentkezés, további információ        lativk@gmail.com, 06 70 932 8275

Ha február 28-ig jelentkezel, 
15% kedvezményt kapsz a tandíjból! 

A Forrás jelenlegi számát kedves támogatónk
Thomas Klein úr 

szülei emlékének szenteljük.
יייייי ייייי יי ייייי
Antal Klein z”l

Edith Klein z”lי  

A Forrás jelenlegi számát támogatónk Thomas Klein úr ( ר' אברהם משה הלוי קליין שליט"א) szülei 
emlékének szenteljük. 

 ר' יחיאל בן אברהם הלוי קליין ע"ה שליט"א
Antal Klein z”l 
   
 מרת פערל בת אברהם משה קליין ע"ה
Edith Klein z”l 
 
 
 



4

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ אדר תשע״ח

kipur a befelé fordulás ideje, a komoly önvizsgálat nap
ja. Purimkor? A hangsúly a társaságé, az emelkedett 
hangulaté, és a nevetésé. Kevesen gondolunk ilyenkor 
a hibáinkra, kijavítandó dolgokra, és súlyos filozófiai 
kérdésekre.

Úgy tűnhet, hogy purim a bipoláris ellentéte jom 
kipurnak. Mégis mit lát Arizál, amikor ezt a kapcsola
tot előhozza?

Az egyik legerősebb kapcsolat talán az önvizsgálat 
fontossága. Sok dolog történik velünk ezen a napon, de 
nem szabad, hogy ne maradjon időnk a komoly gondo
latokra és a személyiségfejlesztésre. Purim ünnepén szá
mos gondolattal érdemes eljátszanunk. Néhány ezek 
közül: 1) mindannyian egy nagyon hosszú genealógiai 
láncolat láncszemei vagyunk – olyan láncolaté, amelyet 
számos alkalommal fenyegetett eltűnés (mit jelent ez 
számomra?); 2) a közösség ereje és sikere a legnagyobb 
nehézségekkel szemben is (mit teszek azért, hogy a kö
zösségem erősödjön?); 3) hogyan kommunikál velünk, és 
mi hogyan kommunikálunk a „rejtett” Teremtővel (ho

gyan beszél hozzám az Örökkévaló? Hogyan kell(ene) 
nekem beszélnem Hozzá?). 

Jelen számunkban ezekre a kérdésekre is keresünk 
válaszokat. A következő oldalakon találhattok olvas
nivalót arról, mi annak a jelentősége, hogy életünk 
hirtelen és meghökkentő változások sorozata; arról, 
hogy mit tanít Eszter neve mellett a málká (királynő) 
szó ottléte vagy éppen hiánya; továbbá arról, hogy ho

gyan lehet a legmegfelelőbben használni az ima lehe
tőségét.

Hogy ne csak komoly dolgokról legyen szó, mostani 
számunkban találhattok egy tízes listát a legjobb zsidó 
zenékről – mindegyik remek hangulatot tud teremteni, 
akár purimkor is! Gasztronómiai rovatunk ezúttal ko
moly adalékkal szolgál a purimi ünnepi lakomához, uta
zási rovatunkban pedig ÚjZélandra kalauzoljuk el olva
sóinkat.

Minden kedves olvasónknak boldog purimi ünnepet 
kívánunk!

Lativ staff
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Vájákhél – Pekudé 

Az	eljegyzéstől	a	házasságig
Shlomo Katz

kommentátorok megjegyzik, hogy sok különbség 
van az Örökkévaló szent sátor építésével kapcsola

tos parancsolatai (ahogy azt a trumá hetiszakaszban le
írják) és annak tényleges megvalósítása között (ahogy a 
vájákhél és pekudé kombinált hetiszakasz írja).

E különbségek közül a leginkább figyelemreméltó az a 
tény, hogy az Örökkévaló parancsolata ellenére, misze
rint a Szent sátor eszközeit – mint az áron (a frigyláda) a 
sulchán (asztal) és a menóra – előbb kell elkészíteni, mint 
magát a Szent sátrat, Izrael népe az ellenkezőjét tette.  A 
kommentátorok azt is megjegyzik, hogy annak ellenére, 
hogy a trumá hetiszakasz utal arra, hogy Mózes maga 
építi meg a Szent sátrat, a Ki tiszá szakaszban azt olvas
suk: „Íme Én (Örökkévaló) felszólítom Becálélt (a Szen
tély felépítésére).” Vajon miért fordulnak elő ezek az el
térések? 

Rabbi Yehoshua Heller (a 19. század közepén Telz 
és Vilna rabbija) azt írja, hogy a Szentély építésében be
következett változások tükrözik azt a folyamatot, amely 
ma gában Izraelben ment végbe abban az időben, amely a 
parancsolat és a felépítés között telt el. Ez a változás az 
aranyborjú és a spirituális szint annak következtében ki
alakult csökkenése volt, amit Rabbi Heller a következő
képp magyaráz: 

„Két különböző szint van az Örökkévaló szolgálatá
ban, az egyik hasonló egy pár eljegyzési időszakához, a 
másik magához a házasságukhoz hasonló. Az eljegyzés 
ideje olyan időszak, amikor a pár közötti szeretet fejlő
dik. Ezen időszak alatt a jövendőbeli menyasszony és vő
legény olyan cselekedeteket tesz, melyek célja az egymás 
iránti szeretetük növekedésének elősegítése. A házasság 
időszaka azonban más, mialatt a pár szeretete tovább nő, 
a férj és a feleség már egyesültek egymás iránt érzett sze
retetük által, és most azért a szeretetért szolgálják egy
mást.

Így van ez az Örökkévaló szolgálatában is. Kezdő szin
ten egy személy micvákat tesz, hogy növelje az Örökké
való iránti szeretetét, míg egy magasabb szinten egy sze
mély szolgálja az Örökkévaló, a meglévő szeretete miatt.” 

Amikor Izrael fiai a Szinájhegynél álltak, elérték 
a legmagasabb szintjét az Örökkévaló szolgálatának, 
amely megfelel az előzőleg említett magasabb szintnek. 
Ezt úgy ismerik, mint „Ádám bűnbeesés előtti szintje” 

és a szint, amelyet majd elérünk a messiási időkben. Ha 
Izrael népe nem vétkezik, hanem ezen a szinten marad, 
akkor Mózes vezette volna be őket Izrael földjére, és ő 
építette volna fel az első – és egyetlen – Bét Hamikdást, 
amely soha nem lett volna megsemmisítve. 

Sajnos Izrael népe bűnt követett el, és azonnal vissza
esett egy alacsonyabb szintre az Örökkévaló szolgálatá
ban. Meg kellett dolgozniuk, hogy feljussanak a szolgá
lat létráján, mindig reménykedve, de soha el nem érve a 
bűnbeesés előtti Ádám szintjét. Újra meg kellett tapasz
talniuk az eljegyzés időszakát, hogy ismét „házasok” le
hessenek a messiás jövőbeli elérkezésével. Folytatjuk 
ezt a szolgálatot, melynek eszköze a jócselekedetek, az 
ajándékok, amelyeket mi – a menyasszony – küldünk az 
Örökkévalónak – a vőlegénynek – az eljegyzési időszak 
alatt.  

A micvá, hogy felépítsük a Szent sátrat, eredetileg az 
aranyborjú bűne előtt lett megparancsolva, és Mózes fel
adata lett volna, hiszen ő tudta volna azzal a „spirituális 
energiával” ellátni, hogy örökké álljon, csakúgy, mint Iz
rael népét, aki megmaradhatott volna azon a magasztos 
szinten, amelyet elértek. Amikor Izrael népe vétkezett, 
akkor a Szentély (később Bét Hamikdás) sorsa a meg
semmisülés lett. Ezáltal Mózes már nem tudta felépíteni, 
így meg lett neki parancsolva, hogy nevezze ki Becálélt a 
Szentély felépítésének felügyelőjeként.

A Szent sátor építésének a sorrendje is megváltozott. 
A sátron belül – az áron, a menóra és az összes többi esz
köz képviselik az ember vágyát Isten szolgálatára, míg a 
sátor jelképezi a külső, az ember legbelső érzéseit eltaka
ró tényezőket. Az aranyborjú bűne előtt az Örökkéva
ló azt parancsolta, hogy a sátor belső eszközei épüljenek 
meg először, hogy azon keresztül ragyogjon Izrael nép
ének magasztos szintje és az Örökkévaló iránti szeretete.  
Miután Izrael népe bűnt követett el, Isten megváltoztat
ta tervét, miszerint Izrael népének most meg kellett küz
denie, hogy elhárítsa az akadályokat, amelyek elválasz
tották a szeretett féltől – az Örökkévalótól –, így Izrael 
népét el kellett különíteni a belső eszközöktől a sátor fa
laival és fedelével.

fordítás • Szakács Noémi
forrás • torah.org
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amerikai Függetlenségi nyilatkozat beszél az em
ber elidegeníthetetlen jogáról az élethez, a sza

badsághoz és a boldogságkereséshez. Martin Seligman, 
a pozitív pszichológia megteremtője úttörő munkájának 
kiadását követően rengeteg könyv jelent meg a boldog
ságról. Van azonban egy alapvető dolog, amely hozzájá
rul a teljes élethez: az az érzés, hogy van valami célja. A 
kettő hasonló: nem nehéz elképzelni, hogy azok az em
berek, akik valamilyen értelmet látnak az életben, bol
dogok, és azok boldogok, akik megtalálták az értelmét. 
Azonban a kettő nem ugyanaz, bár sok az átfedés. 

A boldogság leginkább az igények és szükségletek ki
elégítéséről szól. Az élet értelme ezzel ellentétben az, 
hogy van valami célunk, különösen azzal, hogy mások 
életéhez valamilyen kedvező módón hozzájárulunk. A 
boldogság leginkább a jelenhez kapcsolódik, míg az élet 
értelme a múlt, jelen és a jövő együttes elbírálásáról szól. 

A boldogság azzal hozható összefüggésbe, hogy az 
ember elvesz valamit, és nem azzal, hogy ad. Az olyan 
emberek, akik állandó nyomás alatt élnek, aggódnak 
vagy szoronganak, nem feltétlenül boldogok, de attól 
még lehet, hogy jelentőségteljes, gazdag életet élnek. A 
múltbeli szerencsétlenségek hatással vannak a jelenko
ri boldogságunkra, mégis ezeket a pillanatokat sokan 
úgy értékelik, hogy ekkor jöttek rá valami fontos do
logra az életben. Nemcsak az emberek tudnak boldo
gok lenni, hanem az állatok is lehetnek elégedettek, ha 
a szükségleteik ki vannak elégítve. Az értelem keresése 
viszont csakis emberi dolog. Ennek az eredetét nem a 
természetben, hanem a kultúrában kell keresni. Ez nem 
arról szól, hogy mi történik velünk, hanem arról, hogy 
hogyan értelmezzük azt, ami velünk történik. Létezik 
boldogság mélyebb értelem nélkül, és létezhet mélyebb 
értelem boldogság nélkül, még a legsötétebb, legfájdal
masabb időszakokban is.1

Egy, a The Atlanticban megjelent, „There’s more to 
life than being happy” (Az élet nem csak a boldogság
ról szól)2 című nagyon izgalmas cikkben Emily Smith 
azt állította, hogy a boldogságkeresés felszínes, sőt önző 
élethez vezet. Az értelemkeresés annyiban más, hogy ez 
valami önmagunkon túlmutató dolgok kereséséről szól. 

Viktor Frankl jelentős szerepet játszott abban, hogy az 
„értelem” kérdését beemelje a modern diskurzusba. Az 
alatt a három év alatt, amelyet Auschwitzban töltött, 
Frankl segített másoknak felfedezni, hogy lehet célja az 
életnek még a földi pokolban is. Itt fogalmazta meg az 
ötleteket, amelyek később egy újfajta pszichoterápia alap
jait adták, amit „az ember értelemkeresésé”nek nevezett 
el. Ebből a könyvből, amely ezzel a címmel, 1946ban 
jelentetett meg, és összesen kilenc nap alatt írt, tízmillió 
példány kelt el, és a huszadik század egyik legnagyobb 
hatású könyvének tartják.3

Frankl tudta, hogy a koncentrációs táborokban azok, 
akik elveszítették az élniakarást, meghaltak. Leírja, hogy 
hogyan győzött meg két embert a táborban, hogy van 
miért élniük. Az egyiküknek, egy nőnek, volt egy gyere
ke egy másik országban, a másikuk pedig elkezdett egy 
útikönyvet, amit még nem fejezett be. Mindkettőjüknek 
tehát volt oka élni. 

Frankl azt mondta, ahhoz, hogy megértsük, az élet mi
lyen értelmet tartogat a számunkra, nem azt kell kérdez
ni, hogy mit akarunk az élettől, hanem azt, hogy az élet 
mit akarhat tőlünk. Mindannyian különlegesek vagyunk 
a képességeinkben, szakértelmünkben, tehetségünkben 
és az életkörülményeinkben. Mindenkinek van tehát egy 
feladata, amelyet csak ő tud végrehajtani. Ez nem azt je
lenti, hogy jobbak vagyunk másoknál. De ha elhisszük, 
hogy valami oka van annak, hogy itt vagyunk, akkor len
nie kell egy tikkunnak vagy valami hibának, amit csak 
mi javíthatunk ki, egy kedves, bátor, nagylelkű vagy ven

Vájikrá 

Az élet értelmének keresése
Rabbi Lord Jonathan Sacks
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1 Lásd Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, Jennifer Aaker, and Emily N.Garbinsky: „Some Key Differences between a Happy Life and a 
Meaningful Life”, Journal of Positive Psychology 2013, Vol. 8, Issue 6, 505–516. o.
2 Emily Smith: „There’s more to life than being happy”, The Atlantic, 9 Jan. 2013.
3 Viktor E. Frankl: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben, ford. Molnár Mária, Schaffhauser Ferenc, Jel Kiadó 2005.

Milyen feladatot kell teljesítenünk az életünk során?

Az
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dégszerető gesztusnak, amelyet csak mi tehetünk meg, 
esetleg egy bíztató szónak, amelyet csak mi mondhatunk 
ki, mert mi vagyunk itt, ezen a helyen, ebben a pillanat
ban, szemben ezzel vagy azzal az emberrel, aki épp ezen 
a pontján van a saját életének. 

„Az élet egy feladat” szokta mondani, hozzátéve, hogy 
„a vallásos ember csak annyiban különbözik a vallásta
lantól, hogy a létezését nem csupán egy feladatnak éli 
meg, hanem egy küldetésnek.” Az embert egy Forrás hív
ja magához, és ezt a Forrást évezredek óta Istennek ne
vezik.4

Ez a jelentősége annak a szónak, amely a hetiszakasz, 
és a Tóra harmadik könyvének a címe: Vájikrá, vagyis „És 
szólította”. A pontos értelmét ennek a nyitósornak nehéz 
megérteni. Szó szerinti fordításban ez áll: És szólította 
Mózest, és szólt hozzá az Örökkévaló a gyülekezés sáto
rából, mondván…” Az első része a mondatnak felesleges
nek hangzik. Ha tudjuk, hogy az Örökkévaló Mózeshez 
beszélt, akkor miért mondjuk, hogy „és szólította”? Rási 
ezt így magyarázza:

És szólította Mózest: mindig [minden alkalommal, 
amikor Isten Mózeshez beszél, és függetlenül attól, hogy 

azt mondjae, hogy] „és beszélt”, vagy „és mondta” vagy 
„és parancsolta”, a kifejezést megelőzi az, hogy [Isten a 
nevén] szólítja [Mózest]. A „megszólítás” egyfajta ked
veskedés, például ezt a kifejezést használják az angya
lok, ahogy írva van: „És szólította az egyik a másikat…” 
(Észaiás 6:3).

Rási azt mondja, hogy a Vájikrá azt jelenti, hogy az 
embert szeretetteljesen szólítják fel egy feladatra. Ez a 
forrása a nyugati gondolkodás egyik fontos elképzelésé
nek, hogy ne az alapján válasszunk hivatást vagy egy élet
formát, mert azt szeretnénk, vagy mert ilyen vagy olyan 

előnnyel jár, hanem mert úgy érezzük, erre lettünk hi
vatva. Úgy érezzük, ez az értelme az életünknek, és azért 
vagyunk a földön, hogy ezt csináljuk. Több ilyen „hívat
tatás” is van a Bibliában, például amikor Ábrahámnak 
el kellett hagynia a családját, vagy amikor Mózes előtt 
megjelent az égő bokor (Smot 3:4). 

Az egyik legmeghatóbb ilyen történet az a fiatal Sámu
el története, akit az édesanyja, Hanna arra szánt, hogy 
Siló szentélyében szolgáljon, ahol a pap, Eli segítője volt. 
Egy éjszaka egy hangot hallott, amely a nevén szólította. 
Először azt hitte, hogy Eli az. Odaszaladt hozzá, de Eli 
mondta neki, hogy nem hívta. Ez megtörtént még két
szer, mire Eli rájött, hogy a gyereket Isten szólítja. Meg
mondta Sámulnek, hogy legközelebb, amikor a hangot 
hallja, válaszolja azt, „beszélj, Örökkévaló, mert a szol
gád figyel”. Így lett a fiúból próféta, aki felkente Izrael 
első két királyát, Sault és Dávidot (1Sámuel 3).

Amikor valami rosszat látunk, amit ki kell javítanunk, 
egy betegséget, amelyet meg kell gyógyítanunk, valami
lyen szükséget, amelyen segíteni tudunk, és úgy érezzük, 
hogy ez „beszél hozzánk”, a posztprófétai korban ez a leg
közelebbi megfelelője a „Vájikrának”, az isteni küldetés
nek. És miért jelenik ez meg itt, a Tóra harmadik, vagyis 
a középső könyvében? Azért, mert ez a könyv az áldoza
tokról szól, és egy hivatás áldozatokat követel. Hajlan
dók vagyunk viszont áldozatokat hozni, ha úgy érezzük, 
hogy azok részei a feladatnak, amelyre szólítva lettünk. 

Az örökkévalósághoz képest a saját jelentéktelensé
günk érzete néha elbátortalaníthat minket. Nem va
gyunk többek egy cseppnél a tengerben, egy homok
szemnél a parton, azonban mégis itt vagyunk, mert Isten 
úgy akarta, hogy itt legyünk, mert volt egy feladata szá
munkra. Az élet értelmének a keresése ennek a feladat
nak a felfedezése. 

Mindannyian különlegesek vagyunk, még az egype
téjű ikrek is különbözők. Vannak dolgok, amiket egye
dül mi tudunk megcsinálni, ebben az időben és ezek 
között a körülmények között. Istennek mindannyiunk 
számára van egy feladata: valamilyen munka, amelyet el 
kell végeznie, egy kis kedvesség, amelyet ki kell mutat
nia, egy ajándék, amelyet oda kell adnia, szeretet, ame
lyet meg kell osztania, fájdalom, amelyet enyhíteni tud. 
Ennek a feladatnak a felismerése, a Vájikrá meghallása 
az egyik legnagyobb spirituális kihívás mindannyiunk 
számára. 

Honnan tudjuk, hogy mi a feladatunk? Egy pár éve egy 
előadáson ezt az útmutatót adtam, és még mindig igaz
nak látom: amikor az, amit csinálni akarunk, egybeesik 
azzal, amit meg kell csinálni, az az, amit Isten úgy akart, 
hogy meg is csináljuk. 

fordítás • Bálint Lea
forrás • aish.com

4 Viktor E. Frankl: Orvosi lelkigondozás. A logoterápia és egzisztenciaanalízis alapjai, ford. Jakabffy Imre és Jakabffy Éva, Jel Kiadó, 2015.

Jason Pratt  flickr.com



8

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ אדר תשע״ח

annak olyan mondatok, kifejezések, amelyeket so
kan nehezen mondanak ki. Ilyen például a „szeret

lek” vagy „köszönöm”. Ezeket a szavakat nehéz kimon
dani, de nagyon erős érzelmeket fejeznek ki, és ha mégis 
kimondják, nagy hatással vannak arra az emberre, akihez 
szólnak. Csodálatos dolog hallani, ha valakit szeretnek, 
és csodálatos dolog megtapasztalni, hogy egy másik em
ber hálás, és értékeli azt, amit érte tettünk.

A mi hagyományunkban a hála nagyon fontos dolog. 
Bachja Ibn Pakuda híres középkori könyvében a Chovot 
Halevovotban hangsúlyozza a hála központi szerepét a 
vallásos viselkedésben.Számára az Örökkévaló tisztelete 
azzal kezdődik, hogy hálásak vagyunk azért, hogy élünk, 
egészségesek vagyunk, és a szükségleteinkkel el vagyunk 
látva. 

Nem csoda, ha a Vájikrá könyvében felsorolt áldoza
tok között, amelyekből összeáll az ősi templomi szolgá
lat, a Korbán Todá, a hálaáldozat kiemelkedő szerepet 
kap. Az eheti szakaszban, a Cávban a Vájikrá 7:11–18 
a Korban Slamimot, a békeáldozatot részletezi. Az em
ber szorult helyzetében vagy amikor megemlékezik az 
Örökkévaló szerető kegyelméről, egy állatáldozatot hoz. 
Elviszi az állatot a szentélybe, a kohén elvégez külön
féle rituális műveleteket, aztán a hús nagy részét aznap 
vagy a következő éjjel és nappal megeheti az az ember, 
aki az áldozatot hozta, vagyis több mint 24 óra áll ren
delkezésre.

A békeáldozattal foglalkozó szakasz ennek egy altí
pusával kezdődik – a hálaáldozattal. Ebben az esetben 
az állatáldozat mellett az embernek hoznia kell négyfaj
ta kenyeret, minden fajtából tíz darabot, azaz összesen 
negyvenet. A húst és a hozzá tartozó kenyeret az áldozat 
elkészítése utáni hajnalig kell elfogyasztani.

A késő 19. századi kommentátor, a Netziv azt javasolja, 
hogy a hálaáldozatot kövesse egy nagy ünnepély, amely
re sok vendéget hívnak. Így a békeáldozattal szemben 
a nagy mennyiségű kenyér arra szolgál, hogy minden
ki részt vehessen az étkezésen. A hús és a kenyér elfo
gyasztására rendelkezésre álló idő kevesebb mint 24 óra, 
így sok vendég meghívására van szükség. A Netziv azt is 
tanítja, hogy a hála kifejezése ne privát esemény legyen, 
hanem nyilvános ünnepség keretében meg kell osztani 
másokkal.

Nemrég megjelent egy cikk egy tudományos pszicho
lógiai folyóiratban. A cikk címe ez volt: Növelie az ima 
a hálaérzetet? A szerzők sok tudományos kutatást sorol
tak fel, melyek összefüggésbe hozták a hálát a mentá
lis egészséggel. Ezért keresik a hálaérzet erősítésének a 
módját, ezzel javítva a mentális állapotot. A hálaérzetre 
nevelés egyik módja az imádkozás ösztönzése.

Ez összhangban van a zsidóság tanításaival. Arra ju
tottak, hogy azok az emberek, akik imádkoznak, nem 
avval foglakoznak, hogy mi hiányzik nekik, hanem há
lásak azért, amijük van. Az imádkozás maga létrehozza 
a hálaérzetet.

A Szentélyben hozott áldozatok kétezer éve megsza
kadtak. Bölcseink azt tanítják. hogy az imáink, bár ezek 
csak szavak, helyettesítik a régi idők áldozatait. Míg ré
gen egy zsidó a háláját a hálaáldozattal fejezte ki, ma 
imádkozik helyette.

A pszichológiai folyóiratban megjelent cikk szerint az 
ima és a hála között kölcsönös kapcsolat van. Nem csak 
a hála érzete vezet el egy hálaimához, hanem az ima is 
elvezet a hála érzetéhez. Azaz mindazok, akikben meg
van a hála érzete, az áldozatok hiányában ma a megfelelő 
imával is kifejezhetik hálájukat. Azoknak viszont, akik
nek a hálaérzet nem jön könnyen, az ima jó módszer lehet 
a szunnyadó hálaérzet felkeltésére és kifejezésére.

Gyakran halljuk a figyelmeztetést, „tartsuk számon az 
áldásainkat”. Sokan a veleszületett pesszimizmus miatt, 
vagy mert az élet nehézségei beárnyékolják az áldásokat, 
nehezen veszik észre az élet pozitívumait. Így a hála is 
lehetetlen.

A hetiszakaszból nem csak azt tanuljuk, hogy a hálát 
a Szentélyben kellett megünnepelni, hanem azt is, hogy 
a szentélybeli szolgálat által hálásak tudunk lenni azért, 
amink van. A Netziv arra is megtanít, hogy milyen fontos 
a hála kifejezése családi és baráti körben.

A hetiszakaszból a bölcsek azt tanítják: fejezd ki a há
ládat, de ne csöndesen, hanem úgy, hogy visszhangozzon, 
hogy mások is osztozhassanak a hálás ember érzelmei
ben, és hogy a hálás ember lényének minden porcikáját 
áthassa ez az érzés.

fordítás • Goldi Stern
forrás • Torah Tidbits

V

Cáv

Növekvő	hála
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esetleg valamiért ÚjZélandról hallunk – ami 
nem igazán gyakori, mivel messze van tőlünk, 

és viszonylag nyugodt körülmények között élnek a he
lyiek – nem valószínű, hogy eszünkbe jutna, hogy ott is 
élnek zsidók. Pedig, mint ahogy a világ minden pont
ján, ott is találkozhatunk izraelita származású/hitű em
berekkel.

ÚjZéland számomra egy felfedezendő, titokzatos or
szág a Földön. Úgy képzelem el, hogy az emberek nyu
gateurópai színvonalon élnek ott. Eddig ténylegesen 
nem jutottam el az államba, azonban képzeletben öröm
mel szállok le a maorik földjén (helyi őslakosok), hogy 
ebben az írásban bemutassam az ottani zsidóság történel
mét és jelenét a kedves olvasóknak.

ÚjZéland két nagy (egy északi és egy déli), valamint 
sok kisebb szigetből álló ország, mely Ausztráliától dél
keletre található. A Világ Legelszigeteltebb államának is 
szokták nevezni, mivel a legközelebbi kontinens (Auszt
rália) is valamivel több mint ezer kilométer távolságra 
található. Az ország területe körülbelül háromszor na
gyobb, mint Magyarországé.

Az első zsidók letelepedésétől a XIX. század végéig
A XIX. század elejétől található zsidó élet a szigetország
ban. Angol zsidó kereskedők telepedtek itt le első ízben. 
Közülük az egyik legismertebb, Joel Samuel Polack 1831
ben nyitotta meg üzletét a „kikötői zsidók” számára, de a 
maorik is örömmel látták őt. Az őslakosok és Polack köl
csönösen tisztelték egymást. Ebből adódóan a kereskedő
nek lehetősége nyílt arra, hogy elég jól tudja, milyen por
tékát érdemes behozni az országba. Polack összesen hat 
évet töltött az ott, visszatérve hazájába két könyvet is írt 
újzélandi tapasztalatairól, melyekben bemutatja a helyi 
kultúrát és a szerinte reális üzleti esélyeket.

A könyveknek is köszönhetően a Lordok Háza 1840
ben aláírt határozatában megtiltott ÚjZéland területén 
minden olyan tevékenységet, mely esetlegesen károsíta
ná a maori kultúrát. A waitangi szerződés aláírásával Új
Zéland a Brit Birodalom részévé vált, ugyanezen megál
lapodás tette lehetővé a szigetországban való letelepedést. 
A döntés után nem sokkal megjelentek az első zsidó csa
ládok is a maorik földjén. Az egyik első bevándorlót, Ab

raham Hortot érkezése után pár hónappal már magas 
rendőri pozícióba is választották.

Hort édesapja ÚjZélandban szegény zsidók lehetséges 
kitörési lehetőségét látta, ami ne csak számukra, hanem 
a menekülni kényszerülő, főleg keleteurópai hittestvére
iknek is menedékül szolgálhat.

A Goldsmith család tagjai, akik Hortékkal körülbelül 
egy időben érkeztek az államba, 1841ben zsidó kórhá
zat alapítottak (Neve Czedek). Az előbb említett família 
két zsidó asszony ÚjZélandra való költözését is szpon
zorálta 1841ben, Elizabeth Levy és    Esther Solomon 
érkezett ekkor a szigetországba házasodás céljából. Az 
első újzélandi zsidó esküvő azonban nem az ő nevűkhöz 
köthető, hanem David Nathan üzletemberhez és Rosetta 
Aaronshoz, akik zsidó szertartás szerint házasodtak ösz
sze 1841 októberében. Az ő lányuk, Sarah Nathan, 1843 
januárjában született, ő volt az első zsidó, aki a szigeteken 
látta meg a napvilágot.

A már korábban említett idősebb Hort úr 1843 ele
jén Wellingtonba érkezett, hogy megszervezze a he
lyi zsidó közösség életét a londoni főrabbi felügyelete 
alatt. Az üzletember magával vitte a fővárosba  David 
Isaacsot, aki a Zsidó Kórházban tevékenykedett, vala
mint mohélként (körülmetélést végző férfi), sachterként 
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KLátogatás a Maorik Földjén
Miklós Dóri

Ha

Solomon Levy, 1817–1883, Benjamin Levy testvére. Segédkezett a 
wellingtoni zsinagóga megalapításában, héberre tanította a welling
toni gyerekeket.

Zsidók tegnap és ma a világ „legelszigeteltebb” államában
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(zsidó mészáros) és cházánként (előimádkozó) is szol
gálta a közösséget.

Az első vallási szertartás hamarosan meg is valósult. 
Nem sokkal később megszületett Esther Solomon és 
Benjamin Levy első fia. Az eseményről Abraham Hort 
hosszú beszámolóban tájékoztatta a Jewish Chronicle 
(akkori zsidó újság, mely Londonban jelent meg) olva
sóit.

Hort a közösség nevében földet kért a kormánytól, 
azért, hogy legyen helyük zsinagógaépítésre és temető 
létrehozására. A kérelmet megtagadták, a kormány arra 
hivatkozott, hogy nem rendelkezik kellő hatáskörrel.

Nemcsak NagyBritanniából, de a közelebbi Ausztrá
liából is elkezdtek érkezni a zsidók az országba.

Az 1860as években aranyat találtak Otago és Wetland 
városában. Ennek hatására az addig főleg csak Welling
tonban és Aucklandban élő zsidó lakosok az országon 
belül vándorlásba kezdtek. Újabb közösségeket alapítot
tak – immár a déli szigeten is – többek között Dunedin, 
Christchurch, Hokitika, Timaru, Nelson és Hastings te
lepüléseken.

1861ben még csak 326 zsidó élt a szigetországban, a 
létszámuk 1867re majdnem megnégyszereződött, és el
érte az 1262t, ami az akkori össznépesség 0.6 százalé
kát jelentette.

A zsidók sokáig magánházakban imádkoztak, az első 
zsinagógát 1868ban kezdték el építeni, és 1870ben ad
ták át a fővárosban. Aucklandban 1885ben avatták fel 
az első sult.

 1881ben korlátozni kezdték a szigeten való letelepe
dést. Senkinek sem engedték meg, hogy beköltözzön az 
országba, aki nem Angliából, Skóciából vagy Írországból 
szeretett volna a Föld Legelszigeteltebb államába költöz
ni. Ebből kifolyólag a keleteurópai zsidók letelepedése 
is abbamaradt. Ekkoriban Ausztráliához hasonlóan Új
Zélandon is sok esetben ellentét alakult ki a „fehér ke
resztények” és mindenki más között, akik nem közülük 
származott.
 
A XX. századtól napjainkig
A letelepedési szigor nem változott a holokauszt előtt 
és alatt sem. Tehát nem tekinthetünk ÚjZélandra úgy, 
mintha segítette volna zsidó emberek megmenekülését. 
Továbbá a második világháború idején valahogy mégis 
letelepedő német zsidókat kifejezetten nem szerették a 
helyiek, „ellenséges idegen”nek hívták őket. Ez az egy
általán nem pozitív jelző arra is utalt, hogy az újzé
landiak azt hitték (és szerették is volna), hogy a háború 
után elhagyják őket, és visszatérnek eredeti otthonukba. 
1945ben a helyiek egy veterán csoportja azt javasolta, 
hogy nemcsak hogy távozzanak országukból, hanem az 
otttartózkodásuk alatt összegyűjtött pénzt is adják oda 
azon katonák feleségeinek, akik a háború alatt „helyet
tük” harcoltak.

1985ben nyitotta meg kapuit a Moriah nevű zsidó is
kola, mely sajnálatos módon forrás és gyerekhiány miatt 

2012 decemberében bezárt. Ekkor kevesebb mint húsz 
gyermek tanult volna az oktatási intézményben.

Az aranyláz  ideje alatt  létrejövő kisebb közösségek, 
amelyek zsinagógákat is építettek, mára már nem igazán 
léteznek, és a sulök sincsenek már meg. A korábban már 
említett Wellingtonban található zsinagóga, mely befo
gadóképessége kétszáz fő volt, elég hamar kicsinek bizo
nyult. 1920ban egy új, immáron téglából épített zsina
gógát adtak át, melyben 1400 fő is elfér. 

A fővárosihoz hasonlóan az aucklandiak sem fértek el 
korábbi zsinagógájukban, ezért ők is építettek egy na
gyobbat.

Nagyon sokan próbálták megbecsülni azt, hogy nap
jainkban hány zsidó is él a szigetországban. Egyesek 
7000, mások 7500 főről beszélnek, de vannak olyanok, 
akik a 10 000, sőt 20 000 fő mellett teszik le a voksukat. 
(Többségük a fővárosban és Aucklandban, az északi szi
geten él.) Még a legnagyobb szám esetében sem túl ma
gas a zsidók aránya az államban, ugyanis 4,2 millió fő él 
jelenleg ÚjZélandon.

Az első zsidó folyóirat,  a havi rendszerességgel meg
jelenő New Zealand Jewish Times 1920ban jelent meg. 
Ma már csak  egy más néven futó havilapja van a helyi 
közösségnek, a New Zealand Jewish Chronicle, továbbá 
egy cionista magazint is kiadnak Chádásot (Hírek) né
ven Aucklandban.

Napjainkban leginkábba a DélAfrikai Köztársaság
ból, Izraelből és az egykori Szovjetunió tagállamaiból ér
keznek zsidók ÚjZélandra.

Képzeletbeli újzélandi utazásunk végére egy kis ér
dekesség. Az országnak eddig három zsidó származá
sú miniszterelnöke volt. Az első, Julius Vogel gyakorló 
zsidóként két cikluson keresztül volt az ország vezetője 
az 1870es években. A szintén zsidó származású Fran
cis Bell rövid ideig töltötte be a pozíciót 1925ben. John 
Key, akinek édesanyja osztrák zsidó volt, 2008 és 2016 
között vezette az országot (a vallását semmilyen szinten 
nem gyakorolja).

Zsinagóga, Auckland

Miért Purim 
az év legszentebb napja?

Ollie Anisfeld
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ajon melyik nap a legszentebb a zsidó évben? Jom 
kipur, amikor böjtölünk, és a zsinagógában imád

kozunk egész nap? Ez nagyon szentnek és spirituálisnak 
hangzik.

Egy XVI. századi rabbi, Arizál észrevette, hogy ha 
megvizsgáljuk a jom hakipurim nevet alkotó szavakat, a 
következő kifejezést kapjuk: jom ha kiPurim, ami már 
azt jelenti, hogy az a nap, amely olyan, mint purim. Más 
szavakkal jom kipur szentsége és emelkedettsége csak ha
sonló puriméhoz, igazából purim a zsidó év legszentebb 
napja. Mi olyan különleges purimban? Purim a vidámság 
és az ünneplés napja. Újraolvassuk, hogyan mentette meg 
Eszter királynő Perzsia zsidóit a zsarnoki uralkodótól, 
Hámántól. Ünneplünk, beöltözünk és iszunk. Ez nagyon 
vidám napnak tűnik. Valójában a héber hónap, amely
ben purim található, ádár, összekapcsolódik a nevetéssel. 
Purim a nevetés ünnepe. Mi olyan szent a nevetésben?

A válasz: minden! A nevetés alapvető a zsidó filozófia 
számára. Az első zsidó kisgyermek neve Izsák, ami szó 
szerint azt jelenti: nevetni fog. Miért? Gondolkodjunk 
el: mi késztet minket nevetésre? Mi az egy vicc csatta
nójában, ami miatt nevetünk? Akkor nevetünk, ha azt 
látjuk, hogy egy dolog látszólag egy irányba halad, az
tán egyszerre csak mégis az ellenkező irányba fordul. 
Gondolkozzunk el a viccen, amelyben a feleség felhívja 
a férjét, hogy legyen óvatos, mert egy bolond az autópá
lyán az út rossz oldalán vezet. Egy bolond? – kérdi a férj 
– több százan vannak!

Ez a vicc megnevettet minket, mert nem számítunk rá, 
hogy a férj a bolond. Nevetünk, amikor a teljesen várat
lan bekövetkezik. Ez az, ami egy poén valójában, amikor a 
dolgok egy irányba haladnak, és egyszerre csak az ellenke
zőjük történik. A zsidóságban, mi hisszük, hogy minden, 
ami a fizikai világban létezik, egy mélyebb spirituális va
lóságot tükröz. Mit képvisel ebből kiindulva a nevetés? A 
legmélyebb szinten az evilág és következő világ közti át
menetet, változást jelképezi. A kétségbeeséstől, reményte
lenségtől a megváltásig és a jelenlegi világunktól a messia
nisztikus vízióig, amiért a zsidók mindennap imádkoznak. 
A zsidók mély meggyőződése, hogy minden tragédia és 
kétségbeesés majd egy napon átfordul megváltásba. Ez a 
fordulat, amit a nevetéssel kapcsolunk össze, maga az élet: 
mindannyian hullámvölgyeken megyünk keresztül, végül 
megöregszünk, kétségbeesünk és meghalunk. A mi szem
szögünkből itt lent, a földön ez tragikusnak tűnhet, de a 

zsidóságban ezt a világot egy ideiglenes helynek látjuk a 
növekedésre és a leosztott lapokkal való kiegyezésre, ami 
átmenet egy örökérvényű pihenésről szóló helyhez.

Spirituális szemszögből tekintve ez egyáltalán nem tra
gikus – valójában még azt is mondhatnánk, hogy elég vic
ces! A híres XII. századi filozófus, Mózes Maimonidész 
„Rambam” szemben állt egyes görög filozófusokkal, akik 
a következőt mondták neki: 

„Ti, zsidók azt állítjátok, hogy a halál csupán átmenet 
az örök élethez, de emellett azt is kijelentitek, hogy a fi
zikai világban mindennek van spirituális tartalma, jelen
tése.  Hol találjuk meg a fizikai világban az életbe vezető 
halált?” – kérdezték.

Ez egy nagyon jó kérdés. Maimonidész a következő
képpen válaszolt: 

„Látjuk, hogy a halál az élethez vezet, méghozzá ab
ban a pillanatban, ahol az élet ebben a világban elkezdő
dik. Tekintsük az anya méhében lévő gyermeket: üreges 
a szíve, vízben van, az összegyűrt tüdeje nem funkcionál, 
és minden táplálékához csak az édesanyján keresztül jut. 
Ez pont azokkal a körülményekkel ellentétes életforma, 
mint ami az anyaméhen kívüli túléléshez szükséges. Ha 
a magzat öntudatra ébredne, az ő meglátása szerint a mé
hen kívüli élet számára a halált jelentené. (Másként szól
va a gyerek azt gondolhatná: ha innen kikerülök, megha
lok). És mégis, amikor a gyermek megszületik, minden 
megváltozik: a szív ürege telítődik, a tüdő hirtelen kinyí
lik, a vér az ellenkező irányba kering, és a gyermek léle
gezni kezd.” 

Nem úgy tűnik számomra, mint egy természetes, lo
gikus, haladás lépései – minden az utolsó másodpercben 
hirtelen az ellentétére fordul. Mózes Maimonidész azt 
mondta, hogy „abban a pillanatban, amikor az élet el
kezdődik, láthatjuk, milyen reménytelen, végzetes hely
zet képes az ellentétére átfordulni egy másodperc töredé
ke alatt. Hogy a rossz jóvá tud alakulni, egy olyan alapelv 
és mély meggyőződés, amely szerint a zsidók a történel
met is szemlélik.”

Hisszük, hogy egy nap a világ, amely a káosz és a két
ségbeesés világa, át tud alakulni a béke és a megelége
dettség világává. És ez a legváratlanabb pillanatban fog 
bekövetkezni, amikor úgy tűnik, már minden elveszett. 

fordítás • Friedmann Bracha és Adler Dvora
forrás • aish.com

Miért Purim 
az év legszentebb napja?

Ollie Anisfeld
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Bújócska az Örökkévalóval
Rabbi Emanuel Feldman

a purim történetének a hőse? Ha azt válaszoltad, 
hogy Eszter, az jó, de csak részben. Az igazi válasz, 

hogy a történet hőse absztrakció: az elrejtőzés és álcázás 
elemei jelennek meg benne. Purim története egy olyan el
beszélés, amely elrejt, elhomályosít és elfátyoloz. Mindez 
benne foglaltatik Eszter nevében, amelynek a héber gyö
kere elrejtőzést jelent. Az egész purimi történet valójában 
egy elrejtőzési gyakorlat. A Talmud (Hullin139b) felte
szi a kérdést, hogy Eszter királynőre céloze a Tóra, vagy 
említike benne. A Bölcsek azt válaszolják, hogy utalva 
van rá abban a versben, ahol az Örökkévaló azt mondja: 
„El fogom rejteni biztosan az arcomat előlük” (5Mózes 
31:18). Az Örökkévaló arcának elrejtése többek között 
azt jelenti, hogy az Örökkévaló Izrael népét nem nyilván
való módon fogja irányítani. Izrael nem lesz tisztában az
zal, hogy az Örökkévaló „vezényli” a dolgokat. Igazából 
sokaknak úgy fog tűnni, hogy az Örökkévaló egyáltalán 
nincs jelen az ember dolgaiban, hogy Ő elhagyott min
ket, a saját eszközeinkre vagyunk utalva. Ha elolvassuk 
a purimi történetet, akkor látjuk, hogy az Örökkévaló 
„keze” szinte teljesen el van rejtve. Az Örökkévaló neve 
soha sincs megemlítve Eszter könyvében. 

Ha a felszínt nézzük, akkor azt gondolhatnánk, hogy 
az Örökkévaló egyáltalán nem vesz részt az események
ben. Úgy tűnik, hogy a dolgok csak úgy megtörténnek. 
Az ünnep neve, purim „sorsvetést” jelent, rámutatva az 
események véletlen voltára. Látszólag véletlenek történ
nek. Vásti királynő csakúgy „véletlenül” utasítja vissza a 
királyi lakomán való részvételt, előidézve egy új királynő 
keresésének szükségességét. Mordecháj csak úgy „vélet
lenül” tartózkodik a palota kapujánál, hogy meghallja a 
király életére törő cselszövéseket. A királynak „véletle
nül” van álmatlan éjszakája, és a királyi krónikásokhoz 
fordul, ami feleleveníti, hogy Mordecháj megmentette az 
életét. A felszínen ezek véletlenek, de valójában a vélet
lenek szerepe az, hogy leplezzék a kezet, amely irányítja 
az eseményeket. 

Az egyik ok, amiért nem látunk isteni közbeavatko
zást ebben a narratívában, az annak a hosszú időnek kö
szönhető, amelyet a történet lefed. Ez egy kilencéves 

időszak. Eszter maga is a rejtőzés, a némaság és a tar
tózkodás megtestesítője. A szöveg kétszer említi, hogy 
„Eszter nem fedte fel a származását” (Eszter 2:10 és 2:19). 
Minden leplek mögött történik, és az összes esemény a 
drámai csúcspont felé halad, amikor Eszter felfedi, ki 
is Ő valójában, és ezáltal megmenti a zsidó népet. Nem 
csoda, hogy az álarcok jelentős elemei purimnak. Azáltal 
hogy álarcot viselünk, anélkül hogy tudatában lennénk, 
az Örökkévalót utánozzuk, aki szintén álcázza a tetteit, és 

elrejti a jelenlétét. Az Örökkévaló elrejtőzése természe
tesen nem új dolog. Jóval Eszter előtt Mózes megkéri az 
Örökkévalót, hogy fedje fel az Ő útjait, és az Örökkévaló 
így válaszol: „Az arcom nem látható.” Az elrejtőzés fon
tos alkotórésze az Istenségnek. A titokzatosság, a rejtély, 
az érhetetlenség lényeges részei az Örökkévaló „smink
jének”. A kocki rebbe mondta:„Nem akarnék egy olyan 
istent imádni, akinek minden tettét értem.” És ahogy 
Ézsaiás mondta korábban: „Az én gondolataim nem a 
Te gondolataid…” (Ézsaiás 55:8). Hogyan tudjuk telje
sen megérteni Őt? 

A halandó nem tudja teljesen megérteni a halhatatlant. 
A véges nem tudja teljesen felfogni a végtelent. Purim az 
Elrejtett Csoda mintája, ellentétben a nyilvánvaló csodák
kal, mint a kis üveg olaj, amely nyolc napig égett chanuka 
ünnepén vagy éppen a Vöröstenger kettéválása. A rejtőzés 
témájával összhangban megjegyzendő, hogy ennek a hó
napnak a zodiákus jegye a halak. A halak egyik legfőbb 
tulajdonsága, hogy láthatatlanok, rejtőznek, a víz által fe
dettek. Ennek a hónapnak a szimbóluma a purimi elrej

Ki

Lehúzni a véletlen egybeesés köpenyét, hogy láthassuk 
az Örökkévaló kezét

Eszter maga is 
a rejtőzés, a némaság 

és a tartózkodás 
megtestesítője.
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tőzés. Az Örökkévaló talán rejtőzik, de azt szeretné, hogy 
keressük. Egy régi zsidó történet meséli, hogy egy kisgye
rek bújócskát játszott és sírt: „Senki sem keres engem.” Az 
Örökkévaló is mintha panaszkodna: „Elrejtőztem, de a né

pem nem keres engem.” Az Örökkévaló útjai sokszor rej
tettek. Nehezen fogjuk fel, hogy a dolgok miért úgy tör
ténnek, ahogyan történnek. Ezekben az Izrael és a világ 
zsidósága számára is feszültségteljes napokban az nyugtat
hat meg minket, hogy habár az Örökkévaló „keze” nem lát
ható tisztán, Ő marad a világért felelős. „ Íme, nem szuny
nyad és nem alszik Izrael őrzője” (Zsoltárok 121:4). El van 
rejtőzve, de mindig jelen van. Nehéz Őt érzékelni, de az 
Örökkévaló jövőbeli ígérete nyugtat meg minket: „Nem fo
gom többé elrejteni az arcomat előlük” (Ezékiel 39:29).

fordítás • Szász Michaela
forrás • aish.com

a véletlenek szerepe az, 
hogy leplezzék 

a kezet, amely irányítja az 
eseményeket.



14

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ אדר תשע״ח

Eszter királyné
Rabbi Ian Shaffer

következő kérdések, melyek elsőre talán nyilvánva
lónak tűnhetnek, lehetővé teszik a Megilát Eszter 

egyegy nagyszerű titkának/talányának a megértését.

1. Miért ad számot a megila Vástiról, vendégségéről és 
későbbi megbüntetéséről? Ezeket a mozzanatokat köny
nyen ki lehetett volna hagyni, hiszen történetünk arról 
szól, hogy a király új feleséget szerez magának, nem pe
dig a „régiről”. Miért fontos a történet szempontjából 
Vásti?

2. Miért gondolja Eszter, hogy csak egy borozás alkal
mával tudja megváltoztatni a király álláspontját?

3. Miért hívta meg a királyt két összejövetelre ahelyett, 
hogy rögtön az elsőn feltárta volna a szándékát?

4. Miért hívta meg Hámánt mindkét ösz
szejövetelre, és miért nem elsőre, közvetle
nül a királynak könyörgött népe megmen
téséért?

5. Miért titkolta zsidóságát Eszter még a 
koronázása után is?

6. Miért kell Hámánnak megalázkodnia 
azzal, hogy a király parancsára Mordecháj 
lovát vezeti?

Hogy ezeket a kérdéseket egy alapve
tő gondolattal válaszoljuk meg, észre kell 
vennünk, hogy van egy kulcsszó – egy milá 
manchá –, amely újra és újra előbukkan. Ez „hámálkáh” 
– a királyné. Ennek a szónak a használata – vagy éppen 
a kifelejtése – egy új, mélyebb belátást enged majd a tör
téntbe és a megilá lényegébe.

„...vezessék be Vásti királynét a király elé, a királyi ko
ronával a fején, hogy megmutassa a népnek és a vezető 
embereknek, milyen szép, mert igencsak szép megjelené
sű volt (Eszter 1:11).

Vásti egy volt négy nő közül, akiknek „hatalmuk 
volt a világban” – Vásti, Izável, Átáliá, és Smirmit 
(Nebukadnezár felesége) (Eszter Rábá 1:9). Hihetetlen 
függetlenséget mutat nem csak saját ünnepségének rende
zésekor, hanem akkor is, amikor visszautasítja, hogy a ki
rály elé járuljon annak parancsára. Rává szerint (Megilla 
12b) még meg is sérti a férjét, akit „apja istállófiújának” 
nevez. A király hirtelen nem tudja, hogyan kellene re

agálnia erre a bánásmódra. Mivel döntésképtelen, ezért 
egy hét férfiból álló tanácsot hív össze. Amikor Vásti le
írását látjuk az első fejezetben, ez mindig a „hámálká” 
szó hozzáadásával jelentkezik, ezzel is jelezve, kinél van 
a valódi hatalom a királyságban. Férje csupán miatta le
hetett az, aki, és ezt a királyné nem is engedte elfelednie.

„De Vásti királyné nem volt hajlandó bemenni a király 
szavára, a kamarások keze által. Ezen a király nagyon fel
háborodott, és forrt benne a harag” (Eszter 1:12).

Tiltakozását a „vátemá’én hámálká Vásti” frázis jelzi, 
mely hangsúlyozza, hogy a királyné minden különösebb 
fejfájás nélkül megtehette, hogy visszautasítja a király pa
rancsát.

„Ha a király jónak látja, bocsásson ki királyi dekrétu

mot, és ezt a perzsák és médek megváltoztathatatlan tör
vényei közé iktassák, miszerint Vásti nem jelenhet meg 
többé Ahasvéros színe előtt, a királynéi méltóságot pe
dig a király adja át másnak, Vástinál méltóbbnak. (Eszter 
1:19.)

Viszont amikor Memuchán azt tanácsolja a királynak, 
hogy távolítsák el Vástit magas pozíciójából, a „hámálká” 
szándékosan elmarad neve mellől: csupán Vástiként van 
jelölve, ezzel is jelezve, hogy elvesztette befolyását, ural
kodói státuszát. 

A parancsot kiadják: új királynét kell találni. A ki
rály semmiképpen sem szeretne egy másik Vástit – te
hát egy olyan társat, aki királyi családból származik. 
Egyszerűen egy gyönyörű feleséget keres, aki hallgat 
majd rá, és semmilyen különösebb ambíciója a férje bol
dogításán kívül nem lesz. Így már érthetjük, Eszter mi

A

a hámálká szó elemzésével 
egy új dimenziót adhatunk a 

történethez, mely
előtérbe helyezi az események 

mélységét és erejét.

Kulcs a purimi történet újabb rétegéhez
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ért titkolja el származását, hiszen – ahogyan bölcseink 
is magyarázzák – Saul király egyenes ágú leszárma
zottjaként számításba sem jöhetne királynéjelöltként. 
Árvának mutatják be inkább, és a király pontosan ezt 
keresi. A király Esztert választja, bár lakodalmukat ek
képp jellemzi a szöveg:

„És nagy lakomát rendezett a király mind a hercegek, 
mind szolgái számára, Eszter lakomáját. Engedményeket 
adott a tartományoknak, és ajándékokat a királyi mérték
ben.” (Eszter 2:18)

A „hámálká” cím feltűnően hiányzik, ezzel is jelezve, 
hogy a király a saját feltételei alapján fogadta el Esztert, 
hiszen Eszter hatalomra kerülése rögtön meghiúsult vol
na, ha fény derül családi hátterére. A második fejezet 
vége folyamatosan kihagyja a „hámálká” titulust, hogy 
ezt a fontos gondolatot hangsúlyozza.

Esztert „hámálkának” hívják, amikor a következő fe
jezetekben egyedül van Mordechájjal, hiszen a király
né tisztában van saját származásával, és tudja, hogy nem 
csupán a király egyik becses tulajdona. Eszter nincs meg
elégedve jelenlegi helyzetével, és megkezdi az igazi kül
detésének betöltését a király mellett. A negyedik fejezet
ben, mikor éppen Hátáchhal és Mordechájjal beszélget, 
nem szerepel a „hámálká”, mert enged Mordecháj utasí
tásának, hogy ne tárja fel, ki is ő valójában – bár ez ne
hezére esik.

Hámán rendelete ekkor már ki lett adva, és egész Susán 
gyászolt. Mordecháj jelzi Eszternek, itt az idő, hogy fel
fedje kilétét, és ekképp próbálja meg meghiúsítani a pa
rancsot.

„Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottále 
királyi méltóságra?” (Eszter 4:14)

A helyzet viszont veszélyes, és komoly előkészületekre 
van szükség a terv sikeréhez. Itt válnak az ünnepségek a 
történet szerves részéve.

„Három nap múltán Eszter felöltötte királyi öltözékét, 
és megállt a palota belső udvarán, a trónteremmel szem
ben. A király pedig ott ült a trónján, szemben a bejárat
tal. Amint a király meglátta, hogy Eszter királyné ott áll 
az udvaron, kegyet talált a szemében, és Eszter felé nyúj
totta a kezében lévő aranypálcát. Eszter közelebb lépett, 
és megérintette a pálca végét.” (Eszter 5:12)

Eszter nemcsak „királyi viseletben” van, hanem kirá
lyi karizmáját is mutatja (ezért viseli „királyi méltóságot” 
és nem csupán „királyi öltözetet”). A király megérzi ezt 
a változást, és amikor közel engedi magához, egyszerű
en „Eszternek” szólítja, mindenféle titulus nélkül. Ezzel 
jelzi: csakis ő az uralkodó, és erre Eszternek emlékeznie 
kell. Még „Eszterként” érinti meg a jogart, de felesége új 
külseje és a belőle áradó fenség felkelti a király érdeklő
dését.

„A király megkérdezte tőle: mi járatban vagy, Eszter 
királyné, és mi a kívánságod? Még ha országom felét is 
[kéred], megadom neked! Eszter válaszolt: ha a király jó
nak látja, jöjjön ő és Hámán ma lakomára, amelyet neki 
készítettem.” (Eszter 5:34)

Ahogyan a negyedik versben látszik, Eszter elfogad
ja jelenlegi státuszát, de meg akarja mutatni, hogy neki 
is van tekintélye, ezért meghívja az első összejövetelre. 
Ahogyan Vásti is ekképp mutatta meg függetlenségét, 
Eszter is ezt az utat választja az ő függetlensége megmu
tatására. Hámánt is meghívja, hogy hitelesebbnek mu
tatkozzon, és bizonyítsa a királynak, hogy igazi királynő, 
hiszen Perzsia két vezetőjét is meghívja az ünnepségé
re. Előkészítette a terepet, hogy mindenre fényt derítsen.

Azt a látszatot kelteni, hogy Hámán a király háta mö
gött terveket sző Eszterrel kapcsolatban, és puccsra ké
szül, a másik indok Hámán meghívására. Rává említi ezt 
az elképzelést a Talmudban (Megilá 15b) – Eszter így 
próbálja megutáltatni Hámánt a királlyal.

„S így szólt a király: Hamar hozzátok Hámánt, hogy tel
jesülhessen Eszter szava! Így hát elment a király és Hámán 

a lakomára, melyet Eszter készített. Ekkor azt mondta a 
király Eszternek borivás közben: Amit csak megkívánsz, 
megadatik neked! Ami a kérésed, legyen az akár a király
ság fele is, úgy lesz!” (Eszter 5:56).

A király nyilvánvalóan még nem fogadta el Eszter ál
láspontját, és ezt Eszter is tudja. Muszáj várnia és egy 
második ünnepséget rendeznie. Veszélyes játék ez, és 
Eszter készen áll meghalni Isten nevének megszentelé
séért, ha ezt követeli népe megmentése. 

Ebben a pillanatban valami teljesen váratlan történik: 
Hámán összehívja a családját, hogy dicsekedhessen a si
kerével. A királynak ez gyanús, különösen amikor a ta
nácsadó Esztert is megemlíti. A király kémei mindenhol 
ott vannak, és erről is jelentenek neki.

„Majd így szólt Hámán: Nem is hívott Eszter királyné 
mást a királyon kívül a lakomához, melyet készített, mint 
engem, és holnapra is én vagyok hivatalos hozzá a kirá
lyon kívül.” (Eszter 5:12)

Hámán hámálkának hívja Esztert, és ez mindennél 
jobban felkelthette a király gyanakvását. Hámán felis
merte Eszter uralkodói mivoltát, melyre Ahasvéros gya

Forrás: zeevveez, flickr.com
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nakodott. Ez csak tovább gerjeszthette a király kíváncsi
ságát.

Ahasvéros nem tud aludni, mert a második ünnep
ség és a királyságára leselkedő fenyegetés egyre közele
dik. Hámán iránti érzelmei romlottak. Tudja, hogy Há 
mán különösen nem kedvelte Mordechájt, ahogyan ezt 
a családi összejövetelen is említi. Mivel a király Mor
dechájban reméli a megoldás lehetőségét, kikéri annak 
„személyes adatait”. Kiderül, hogy Mordecháj már egy
szer megmentette a király életét, és még jutalmat sem 
kapott érte. A király gyanítja, hogy Hámán pont ezért 
utálja Mordechájt, és tervbe veszi, hogy Mordechájt fel
használva semlegesíti Hámán hatalmát és befolyását. 
Amikor a király hallja, hogy Hámán keresi, azt gyanít
ja, hogy ez egy újabb szakasza a puccsnak. Hámán kéré
se, hogy királyi viseletben lovagolhasson a király lován, 
csupán megerősíti ezt a gyanút. A király úgy dönt, hogy 
Mordechájt tiszteli meg a Hámán által javasolt gesztus
sal, és így szégyeníti meg vélt ellenfelét. Hámán sértet
ten megy haza. Hámán családi étkezésétől kezdve csupa 
váratlan dolog történik, de ezek csak javítják Eszter sza
vahihetőségét és esélyeit.

„A király és Hámán eljöttek, hogy igyanak Eszter ki
rálynéval. És így szólt a király Eszterhez a második na
pon is a borivás közben: amit csak megkívánsz, Eszter ki
rályné, megadatik neked! Ami a kérésed, legyen az akár a 
királyság fele is, úgy lesz! Eszter királyné pedig azt felel
te: Ha kegyet találtam szemeidben, ha jóindulattal tekint 
rám a király, és ha jónak látja, adja nekem életemet kéré
semre és népemet kívánságomra!” (Eszter 7:1–3)

Elkezdődik a második lakoma. A király már hámál
ká nak hívja Esztert, ezzel is jelezve, hogy ő adja neki ezt 
a titulust, és nem Hámán, aki először így hívta őt csa
ládja körében. Bár az elején a király hezitál, és nem hasz
nálja a rangot, a későbbi kérések és válaszok már Esz
ter hámálkától jönnek, és ezt újra és újra hangsúlyozza. 
Ahogyan ezt Rabbi Avahu említi a Megilla 16aban, még 
a köztük lévő tolmácsot is mellőzi, és közvetlenül Esz
terhez beszél, ezzel is jelezve egyenlőségét. Eszter végre 
felfedheti kilétét, és kikérheti népe túlélését. El ma gya
ráz za, hogy a király sokkal többet fog veszíteni annál a 
tízezer sékelnél, amelyet Hámán fizet neki, hogy meg
ölhesse a zsidókat. Eszter kimondja, hogy Hámán ellen
ség: mire az meg is ijed a király s a királyné előtt Hámán 
er re megijedt a király s a királyné előtt a király és Eszter 
ki rályné előtt.

„Hámán erre megijedt a király s a királyné előtt” (Esz
ter 7:6).

A király megérti, hogy Eszter hűtlenségével kapcsola
tos gyanúja alaptalan volt, és kimegy, hogy lehiggadjon. 
Hámán kegyelemért könyörög Eszternél, hiszen már ő is 
érzi igazi hatalmát. Még a kanapéjára is ráesik, ezzel pró
bálja lekicsinyelni őt és bizonyítani közönségességét. A 
király válasza visszatértekor különösen fontos: 

„A király pedig visszatért a palota kertjéből a borivás 
házába, és Hámán éppen leborult a kerevetre, melyen 

Eszter volt. Ekkor így szólt a király: Még bántalmazni 
is mered a királynét az én jelenlétemben? Amint szó el
hagyta a király ajkait, Hámán arca elborult.” (Eszter 7:8)

A király Eszter státuszának teljes elfogadását demonst
rálja, és Hámán halálát parancsolja.

Innentől kezdve a király csakis hámálkáként hivatko
zik Eszterre, ezzel is elismerve királyi eredetét és pozíci
óját. Ugyanakkor amikor Eszter a zsidók megmentésé
ben játszott szerepéről mesél, szerényen csak „Eszternek” 
hívja magát – addig volt kész királynő lenni, amíg meghi
úsította Hámán tervét, utána pedig visszatért régi önma
gához a saját szemében. Például:

„Ezután Eszter ismét beszélt a királlyal, lába elé borult, 
és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agágita 
Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt… 
Ahasvéros király így felelt Eszter királynénak és a zsidó 
Mordechájnak.” (Eszter 8:3,7)

Amikor a királyhoz fordult, Eszter már csak a nevét 
használja a szerénység és a cniut jeleként. A király to
vábbra is hámálkának hívja, hiszen már megalapozta sa
ját pozícióját Saul leszármazottjaként.

A kulcsszavas elemzés segítségével választ nyerünk 
eredeti kérdéseinkre:

1. Vásti azért van megemlítve, hogy a „hámálká” kife
jezés erejét bemutassa.

2. Eszter azért hívja meg a királyt, hogy az új „málká
ként” bizonyítsa függetlenségét.

3. Az első lakomán még nem jött el az igazság pillana
ta, hiszen a király nem fogadta el Eszter státuszát.

4. Hámánt azért hívja meg, hogy felfedhesse árulását 
saját maga, státusza és a zsidó nép ellen. 

5. Azért tartotta hátterét titokban az utolsó pillanatig, 
mert tudnia kellett, hogy a király nem fogja visszautasí
tani származása miatt.

6. Hámán, Mordecháj és a ló történetére azért volt szük
ség, hogy Hámánt a helyére tegye, és beigazolódjanak a ki
rály gyanúi vele kapcsolatban, ami a zsidó nép megmen
téséhez vezetett.

Az ilyen típusú elemzés rengeteg dologra derít fényt. 
Tudjuk, hogy Eszter királyné maradt, és fia lett II. Dár
já ves perzsa király (Vájikrá Rábá: 13:5), aki megengedte a 
Má sodik Szentély felépítését (Ezra 6:15).

Azt is tudjuk, hogy a melech (király) szó a történetben 
a rabbinikus hagyomány szerint utalás Isten jelenlétére 
a történetben, ezzel is erősítve a rejtett csoda fogalmát 
(nész nisztár). A hámálká szó elemzésével viszont egy új 
dimenziót adhatunk a történethez, mely előtérbe helyezi 
az események mélységét és erejét. Ez minden eddiginél 
jobban növeli tiszteletünket Isten szerepe iránt.

Reméljük, ez a történet inspirál majd minket, hogy lás
suk Isten kezét mindenben, ami velünk mint nemzettel 
történik, és erősíti a bennünk élő vágyat, hogy mihama
rabb lássuk a Harmadik Szentély felépítését napjainkban.

fordítás • Horváth Árje
forrás • Torah-To-Go YU, Purim 5773
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vallásos zsidó élethez szervesen kapcsolódik a zene. Az 
alábbi tíz album az elmúlt néhány évtized kiválósága

iból válogat – noha megfigyelhető, hogy az ortodox előadók 
többnyire sajátos (lelassult) zenei evolúciót követnek – meg
hallgatásuk során egy színes zenei világ tárulhat elénk, amely 
igazi támasz és inspiráló erő lehet a mindennapok során.

Yossi Azulay: Prayers Vol. 1,2 (2008-10)
Az izraeli szupersztár, Yossi Azulay munkássága elég 
sokrétű, listánkba viszont most a talán legismertebb le
mezei, a Tfilot című korongok kerültek. Itt leginkább 
különböző szerzők ismert dallamai szerepelnek, Uzi 
Chitmantól Yonatan Razelen át Leonard Cohenig – és 
talán kijelenthető, hogy kivitelezésben itt csúcsosodik ki 
mindaz, amit a zsidó műzene eddig elért.

Ha kell, grandiózus zenekari betétek támasztják alá a 
hangulatot, ha egy másik dal épp azt kívánja, orientalista 
folkpop szólal meg, adott esetben egy kis spanyol han
gulat, trombitaszólóval fűszerezve… Yossi hangjában pedig 
elképesztő erő van; érzékeny, de mégis férfias; ha kell, akkor 
egy marokkói énekest megszégyenítően virtuóz, de bármit 
csinál, azt pontosan és mélységes zenei alázattal teszi.

Vallásos elmélyedéshez, léleknyugtatáshozszárnya
láshoz kiváló választás.

R. Moshe Kahana & Le’ChaimTish: 
Purim Vol. 3 (2010)
Első nekifutásra egy megállás nélkül zakatoló, végtelenül 
egyszerű tánczenét hallunk, amely számos chászid irány
zat zenei hagyományaiba kalauzol el bennünket.

Ám ha kicsit odafigyelünk a zene mélyebb rétegeire, 
újabb és újabb gyöngyszemeket fedezhetünk fel: a gran
diózus felnőtt és gyerekkórus mellett gazdag és igazán 
ötletes a hangszerelés, néha egészen meglepő rezes mo
tívumokkal – mindez persze kiváló zenészek tolmácso
lásában és mesteri hangmérnök közreműködésével. Ha 
purimi hangulatba akarsz kerülni, kötelező darab!

(Érdemes odafigyelni erre a társaságra, mert számos 
kiadvány viseli kezük nyomát, ahol közel hasonló han
gulatra és főleg minőségre lehet számítani.)

R. Shlomo Carlebach: Best of…(2011)
Vannak nevek, melyeket semmiképp sem lehet kihagy
ni egy ilyen listából. Ilyen Rav Shlomo Carlebach is, aki 
nem feltétlenül a fentebb említett szempontok miatt fon

tos, hanem mert a vallásos világban létrehozott egy sajá
tosnak mondható zenei nyelvet. 

A sokszor gyermekien egyszerű dallamokkal, és a hoz
zá tartozó háromakkordos, minimalista hangszereléssel 
operáló zene teljesen bekúszik az ember bőre alá, s a hall
gató később azon veszi észre magát, hogy ezeket a dalla
mokat dúdolgatja napközben, lelkében újabb árnyalato
kat fedezvén fel a szent szövegek iránt.

Bármikor bárhol hallgatható.

Motty Steinmetz: Haneshamah Bekirbi (2017)
Az elmúlt néhány év felfedezettje a mindössze 24 éves 
fiú, aki elképesztően tiszta, gyermekien magas hang
jával azonnal felismerhető minden hallgató számára. 
Letisztult stílus jellemzi, főként lírai dallamok szólalnak 
meg debütáló albumán. Az igényes, élő hangszerelés, a 
remek férfikórus és a mesteri keverés mellett túl sok meg
lepetésre nem kell számítani, de Motty földöntúli hangja 
és előadásmódja egészen páratlan élmény.

Ha épp úgy érzed, csökkennőfélben van a kavanád, és 
szeretnél valami inspirálót, kiváló választás.

David D’Or: Songs of Many – Shirat Rabim 1. (2002)
A líbiai felmenőkkel is rendelkező előadó talán a legso
koldalúbb a listánkon, hiszen négyoktávos hangterjedel
mével és a legkülönbözőbb stílusokban való jártasságával 
(pályafutását klasszikus tenorként kezdi) egészen rendkí
vüli kvalitásokkal bír.

Kiválasztott albuma egy minden különösebb pátoszt 
nélkülöző korong; hátra kell dőlni, és hagyni, hogy el
ringasson ez a viszonylag minimalista, hangzásában szá
raz, de nagyon stílusos elemeket tartalmazó válogatás.

Érdemes megjegyezni, hogy – bár a hangjával bármi
kor bármit csinálhatna – előadásmódja sohasem öncélú;  
pontosan annyit és úgy énekel, amennyit a dal és a zenei 
környezet megkíván.

Ha kicsit fáradt az elméd, de muszáj még talpon lenni, 
feltétlenül ajánlom.

Yehuda Green: Yearning (2010)
Amikor először hallottam Yehuda Greent énekelni, ezt 
jegyeztem meg magamban: tovább a „carlebachi” úton!  
És ez olyannyira igaz, hogy tényleg Reb Shlomo miatt 
lépett a zenei pályára, első 2007es albumát saját, illetve 
a nagy előd szerzeményeivel töltve meg.

Tíz inspiráló zsidó zene 
Kuna Bence

A

Zsidó zenét mindannyiunknak – a Lativ Kolel ajánlásával
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Ennek megfelelően viszonylag egyszerű, akusztikusgi
táralapú zenékre lehet számítani, de azért nagyobb di
namikai tartományon belül mozog: néha mármár rock
zenébe hajló megoldások is vannak rajta.

Kellemes, akár háttérzenének is hallgatható lemez.

Benny Friedman: Fill The World With Light (2016)
Azon kevés vallásos előadók közül való, akik lépést tar
tanak a világi popzene aktuális áramlataival, kimon
dottan vidám, pörgős, újszerű dalok; angol nyelvű, 
életigenlő szövegek; könnyed, fiatalos, de igényes kivi
telezés.

Egy táncos partihoz kiváló választás.

The Moshav Band: Shabbat Vol. 1 (2014)
Az eredetileg R. Shlomo Carlebach szárnyai alól kibújó 
amerika–izraeli zenekar üde színfolt: zenéjében a count
ry, bluegrass, sőt még klasszikus indiai zenei elemek is 
megjelennek.

Ezen a lemezen szinte meglepő, milyen jól illik a ben
dzsó a tradicionális sábeszi dallamokhoz.

Ha valami szokatlanabbra vágysz, ne hagyd ki.

Shlomy Cohen: Breather (2014)
Kicsit elszakadunk az eddigi előadóktól, hiszen követke
ző választottunk egy szaxofonos, aki liturgikus dalokat 
dolgoz fel a jazz és a funk nyelvére lefordítva – sok imp
rovizálással, izgalmas módon vegyítve az élő hangzást az 
elektronikus effektekkel.

Inspiráló, stílusos, munkába menet jól stimulálja az elmét.

Yonatan Razel: Open to change (2017)
És végül következzen az a Yonatan Razel, akinek szá
mos alkotását beemeltük már a hagyományos dallamok 
közé (Ve Hi SheAmda), s aki nem feltétlenül a legkivá
lóbb énekes, de elsőrangú, fantáziadús, intelligens zene 
jön ki a keze alól; nagy ívű popdalok előadója és szerzője.

Magányos estéken egy jó tea mellett az igazi.
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Talmudban (Ros Hásána 10b) van egy vita arról, 
hogy mikor történt a teremtés. Rabbi Eliézer szerint 

tisriben (ros hásáná), rabbi Jehosua szerint pedig niszánban. 
Rábénu Tám azzal zárja le a vitát, hogy tisriben született a 
teremtés gondolata, niszánban pedig megtörtént maga a te
remtés. Az éveket ugyan tisri hónap elsejétől számítjuk, de 
a zsidó naptár első hónapja mégis a niszán. Így ros hásáná 
vagyis az újév nem az első, hanem a hetedik hónap elseje.

Ha a niszán az első hónapunk, akkor az első ünnepünk 
a naptárban a peszách, amelyet niszán 15étől 21éig (a 
gálutban 22éig) tartjuk. Az utolsó pedig a purim, amely 
az utolsó hónap (ádár) 14ére, Józsua idejében fallal körül
vett városokban (pl. Jeruzsálem) pedig 15ére esik.

A zsidóság egyik alapvető gondolata a személyes fejlő
dés, a tulajdonságok kijavítása, az Istennel való kapcsola
tunk erősítése (röviden: muszár). A héber naptár pedig spi
rálszerű: egyszerre körforgás és fejlődés. Két dimenzióban 
mindig visszaérünk ugyanoda, de a harmadik dimenzió
ban haladnunk kell felfelé. Idén a ros hásána, jom kippur, 
peszách stb. ugyanazon feladatok elé állít minket, mint ta
valy, de azokat már egy magasabb szinten kell elvégeznünk. 

A feladatok sorrendje szintén fontos: nem véletlenül kö
vetkeznek az ünnepek az általunk ismert sorrendben. 

Na mármost ha az év első ünnepe a peszách és az utol
só a purim, akkor az év során a peszách lényegétől kell el
jutnunk a purim lényegéig. De mi is a két ünnep lényege? 

Peszáchkor hozott ki minket Isten az egyiptomi rabszol
gaságból. A (még nem is igazán) zsidóság a tehetetlenség 
állapotában tengődött. Az egyiptomiak kemény és egy
re értelmetlenebb munkával tudatosan törték meg a zsidó
kat nemcsak testileg, hanem lelkileg, a moráljukban is. Isten 
pedig látva a nép szenvedéseit az ősapáknak tett ígéretének 
megfelelően csodák és jelek sokaságával kihozta őket Egyip
tomból. (Ehhez visszaküldi a korábban a Fáraó palotájában 
felnövő Mózest.) Tíz látványos csapással sújtja a rabszolga
tartókat a saját földjükön, majd még többel a tengernél. Ami
kor a zsidók előtt a tenger, mögöttük az egyiptomi hadsereg, 
két oldalt pedig a kietlen sivatag, úgy tűnik, vége mindennek. 
Ekkor azonban kettéválik a tenger, a zsidók száraz lábbal át
kelnek, az őket üldöző egyiptomiak pedig belevesznek. 

Purim története, ha felszínesen nézzük, hasonló: a zsi
dók gálutban élnek egy hatalmas birodalom alattvalóiként. 
A birodalom egyik leghatalmasabb embere ki akarja őket 
irtani, és minden jel arra utal, hogy ez sikerül is neki. Ekkor 
azonban Isten közbeavatkozik. A már korábban a palotába 
juttatott Eszter segítségével csavar egyet a történeten, és az 

egész pont fordítva sül el: a zsidók megmenekülnek, az el
lenük törő Hámán pedig azon a bitófán végzi, amelyet ő 
szánt Mordechájnak, a zsidók vezetőjének.

Mindkét történet egy kilátástalan helyzetből való meg
menekülésről szól, amelyben egy korábban a palotába jut
tatott zsidó kap főszerepet, a gonoszok pedig elbuknak.

A különbségek közül pedig kettőt fontos itt kiemelni: 
Az egyik, hogy míg az egyiptomi kivonulás látványos, 

nyílt csodákkal gazdagított megmenekülés, addig a purimi 
történet látszólag „normális”, ember által alakított esemé
nyek láncolata. Eszter Könyvében le sincs írva Isten neve 
(csak utalás van rá, amikor a „melech”, vagyis „király” szó 
szerepel Áchásvéros neve nélkül).

A másik pedig, hogy míg a peszáchi történetben a zsi
dók passzív szerepet játszanak, addig a purimiban aktív 
tesuvával, megtéréssel fordítják a negatív ítéletet pozitívra.

Peszách az emuná, vagyis az Istenbe vetett bizalom, az 
iránta tanúsított lojalitás megalapozásának az ünnepe. Az 
ünnep egyik legfontosabb micvája a Hágádá elmesélése, 
amelyben részletezzük a nyílt csodákat. A hásgáchá prátit, 
vagyis az isteni gondviselés mint vezérgondolat szerepel 
benne. Isten szinte reflektorokkal világít, minden egyértel
mű. A nagy világosságban egy nép születik.

Purim története ezzel szemben a sötétségben játszódik. 
Nincsenek látványos csodák, az események mögötti való
di okok el vannak rejtve. Itt nem tudjuk az emunát újra 
megalapozni, a feladat más: itt már gyakorolni kell, amit 
tizenegy hónappal ezelőtt, peszáchkor a Hágádával meg
alapoztunk: most már a sötétségben kell észrevenni Istent. 
Peszách a tanulás, purim a vizsga.

A jesivában egy nagy tudású rabbim, Rabbi Reuven 
Kamenetzky (Rabbi Jákov Kamenetzky, az Emesz LeJákov 
unokája) azt mondta, hogy purim és Eszter Könyve nem 
csak a Hámántól való megmenekülés története, hanem 
benne van az egész történelem lényege. A látszólag egy 
irányba tartó események mögött meghúzódó valódi iste
ni terv, annak felismerése/elfogadása és az arra hatni ké
pes tesuvá és a szabad akarat, ami majd elhozza a Messiást.

A zsidó nép története Egyiptomtól a Messiásig, pe
szách tól purimig tart. Az alapozás a passzív, magatehetet
len sokaság látványos csodákkal kísért kiemelése a rabszol
ga ságból, megmentése a rá törő hadseregtől. A sztorit 
pe dig nekünk kell befejeznünk a sötétségben, aktívan em
lékezve a világosságra, az emuna gyakorlásával. 

Ezt tudjuk minden évben véghezvinni, és ezzel minden 
évben a már említett spirálon egy szinttel feljebb léphetünk.

Emuna alapú évszámítás:
peszáchtól	purimig
Silber Jehuda
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Mi a célunk az életben a Tóra szerint, és hogyan érhetjük 
ezt el? 

A célunk a teljesség elérése. Az abszolút teljesség az 
Örökkévaló, ezért itt a Földön a célunk a vele való kap
csolódás. Ennek több módja is van, a legdirektebb az ima.

Miért van szüksége az Örökkévalónak az én imámra? 
Neki semmire sincs szüksége, Ő maga teljesség. Nekem 

van szükségem arra, hogy kapcsolódjak hozzá, kommu
nikáljak vele, és ennek az egyik legjobb módja az ima.

De akkor ez egy egyoldalú kommunikáció.
A Teremtő állandóan kommunikációban van velünk. 

Minden pillanatban ad. A mi válaszunk ennek a felisme
rése. És ha felismertük, akkor megszületik a vágy ben
nünk, hogy mi is kommunikáljunk Vele. 

Mit ad? 
A legapróbb dolgoktól a legnagyobbig mindent. De 

mivel nem kíséri fanfár, sokszor átsiklunk felette. Az 
adás folyamatos és állandó, ezért is vagyunk hajlamo
sak természetesnek venni ezeket az ajándékokat, például 
azt, hogy meg tudjuk emészteni a tápláló ételt, hogy fedél 
van a fejünk felett, hogy vannak barátaink, hogy a gye
rekeinknek vannak barátai, hogy eljutunk a tengerpartra, 
hogy a jóga oldja a stresszünket. Ha bármi hiányzik, azt 
azonnal észrevesszük.

Bármiért lehet imádkozni?
Igen. Nincs túl kicsi vagy túl nagy kérés. 
Mégis, mivel kezdjem? 
Az ima által rálátunk a saját prioritáslistánkra, szem

benézünk azzal, hogy mi is a fontos nekünk, és önisme
retre is szert teszünk. Ez elgondolkodtató tud lenni.

Mi a különbség az ima és a között, hogy elfújjuk a szülinapi 
tortán a gyertyát, és kívánunk valamit?

Az, hogy az imánál felismerjük a Forrást, mindennek a 
forrását, és vele kommunikálunk. A héberben nincs olyan 
szó, hogy „független”, mert ez csak egy illúzió, semmi és 
senki nem független, minden teremtett és folyamatosan 
életben tartott. 

Miért van szükség a saját szavainkkal való ima mellett 
formális szövegekre is? 

Mert az imával nem csak kérünk, hanem például hálát is 
kifejezünk, vagy egyegy ünnepen az adott ünnepnek meg
felelő témákkal foglalkozunk . De mivel nagyon limitált a 
felfogásunk a Teremtőről, segítségül hívjuk a nálunk na
gyobbak ismereteit, bölcsességét. Hasonló ez ahhoz, ami
kor egy fiú a saját szavaival nem tudja kifejezni, amit érez, 
ezért egy nagy költő szerelmes versével udvarol. Ezenkívül 
a formális ima általában közösségi ima, és ha többen együtt 
mondanak valamit, az más minőséget teremt.

Mi változik abban, aki rendszeresen imádkozik?
Például: 
•	 Tudati szinten emelkedik, könnyebben ellen tud áll

ni a fizikai világ vonzásának.
•	 Jobban tudja tisztelni és szeretni a Teremtőt.
•	 Erősödik a hite
•	 Cheszedet ( kedvességet, jótettet) tesz másokkal, ha 

értük is imádkozik.
•	 Erősödik a közösségérzete, kitágul az éntudata.
•	 Imádkozom, de mégsem kapom meg, amit kérek.
Az Örökkévaló nem kólaautomata, hogy megnyomjuk a 

gombot, és kijöjjön a kóla. Amíg a világképünkben mi állunk 
középen, és a Teremtő csak egy eszköz ahhoz, hogy elérjük 
a célunkat, addig nem sokban különbözünk a régi idők bál
ványimádóitól. Ha ezt át tudjuk fordítani a fejünkben, és Ő 
lesz a középpontban, megértjük, hogy a Teremtő az egyet
len független létező. Akkor világossá válik, hogy az ima va
lódi célja nem a konkrét dolog, hanem a kapcsolódás. És azt 
pedig elértük azzal, hogy imádkoztunk. Ezenkívül mi soha 
nem látjuk a teljes képet. Az adott pillanatban sokszor nem 
értjük, hogy jobb, ha nem kapjuk meg, amit kérünk.

Mi van a nem teljesült imákkal? Feleslegesek voltak? 
Biztos, hogy nem. Egyrészt azért, mert a kommunikáció 

akkor is létrejött. Másrészt minden ima teremt egy pozi
tív spirituális erőt, kvázi egy nyilat. Mi ezt a nyilat egy bi
zonyos célra lőttük ki. A Teremtő ezzel vagy egyetért vagy 
eltéríti más célpontra. De a nyilunk nem semmisül meg.

Akkor a teljesült imáink azok, amelyekkel egyetértett a 
Teremtő?

Sikerülhet olyan változásokat elérnünk magunkban, 
a tudatunkban, amelyek által mások leszünk, és ennek 
a más embernek már mások a szükségletei, más a jó neki. 
Amit addig nem kaptunk meg, mert ilyen vagy olyan ok
ból nem passzolt az akkori énünkhöz, a változások után 
már lehet, hogy jó nekünk, és meg is kapjuk.

Vannak speciálisan jó időpontok az imára, amikor nagyobb 
eséllyel adja meg a Teremtő azt, amit kérünk?

Igen, a következők például ilyenek:
•	 elul hónap (az őszi ünnepek előtti hónap)
•	 a zsidó dátum szerinti születésnapunkon
•	 esküvőn a chupa alatt
•	 a három női micvá idején (sábeszi gyertyagyújtás, le

merülés a mikvében és challasütés), 
•	 szülés alatt 
•	 illetve, azokban a pillanatokban, amikor képesek va

gyunk legyőzni saját magunkat, és sikerül átlépnünk 
egy nehezen legyőzhető rossz tulajdonságunkon.

D. Ch.

Imádkozás – 
Gyakran Ismételt Kérdések
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purim olyan ünnep, amikor kötelező annyit inni, 
hogy ne tudj különbséget tenni az átkozott Hámán 

és az áldott Mordecháj között.
Ezért arra gondoltam, hogy olyan recepteket osztok 

meg veletek, amelyek aránylag gyorsan elkészíthetők, és 
purimhoz kapcsolódnak. 

Purimi csirkemell
(ez lehet egész csirke is vagy csirkecomb)

Hozzávalók (4 adag)
2 db csirkemell vagy 4 db egész csirkecomb vagy 
egy kisebb egész csirke.
1 kg gomba
1 kg vöröshagyma
3 dl fehérbor
sültcsirkefűszer
fokhagyma
só 
bors

Elkészítés
A csirkét feldaraboljuk, és a fűszerekkel bepácol
juk (minél tovább áll a pácban, annál zamatosabb). 
Amíg pácolódik a hús, apróra vágjuk a hagymát, és 
feltesszük dinsztelni. Megpucoljuk a gombát, és tet
szés szerint felvágjuk. Amikor elkészült, beletesszük a 
húst, és felöntjük a borral. Felforraljuk, és utána lassú 
tűzön főzzük, míg a hús megpuhul.

Köretnek lehet rizst, bulgurt vagy akár párolt 
zöldséget is adhatunk.

Vörösboros marhasült sült krumplipürével

Hozzávalók (4 adag)
1 kg marhahús
3 db vöröshagyma
1 fej fokhagyma
1 nagy doboz paradicsompüré
fél liter vörösbor
olaj, babérlevél, só, bors, borókabogyó
2 kg krumpli
10 dkg margarin
1 db tojás

Elkészítjük a pácot
A vöröshagymát apróra vágjuk, vagy lereszeljük, és 
a fokhagymát is. Összekeverjük az olajjal, és a fű
szereket is és a vörösbort is hozzákeverjük. Ha tud
juk, mikor szeretnénk elkészíteni, akkor előtte 23 
nappal beletehetjük a pácba a húst. Hűtőbe tesszük, 
és néhanéha keverjük meg. Ízletesebb és omlósabb 
lesz.

A pácolt húst tepsibe tesszük, és a páclét is ráönt
jük, valamint a paradicsompürét egy kis vízzel hígít
va. Lefedve közepes lángon másfél két órát sütjük. 
Csak a végén, kb. fél órával az előtt, hogy kész van, 
akkor sózzuk, mert a hús elég sok sót enged ki ma
gából a főzés alatt.

Sült krumpli püré 
Míg sül a hús, elkészíthetjük a krumplit. Héjában 
megfőzzük, és amikor kihűlt, egy kicsit megpucol
juk. Langyosan összetörjük (ne legyen benne darab
ka). Egy kis margarint és egy tojást hozzáteszünk, és 
krémesre keverjük. Habzsákba tesszük, és kis hal
mokat nyomunk a kiolajozott tepsibe. Addig sütjük, 
amíg a teteje elkezd pirulni.
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Pácser Andi

A



23

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2018. február-március

Purimi ételkülönlegességek 
Pácser Andi

Szilvalekváros kosárka

Hozzávalók
50 dkg liszt
30 dkg margarint
15 dkg cukor
1 tojás sárgája
2 csomag vaníliás cukor
csipet só
reszelt citromhéj
szilvalekvár

Elkészítés
Minden hozzávaló szobahőmérsékletű legyen. A 
lisz t  et és a porcukrot átszitáljuk. Beletöltjük a gépbe 
a margarint, cukrot, a tojás sárgáját, és jól eldolgoz
zuk. Mikor már összeáll a tészta, akkor hozzáadjuk 
a lisztet, sót, vaníliás cukrot és a citrom héját. Jól el
keverjük a géppel. Amikor kész, kiborítjuk egy lisz
tezett deszkára. Téglalap alakúra formáljuk, és egy 
kicsit betesszük a hűtőbe, hogy a margarin megszi
lárduljon. Miután kivettük a hűtőből, tetszés szerinti 
vastagságra nyújtjuk. Kiszaggatjuk akkorára, hogy a 
muffinformát ki tudjuk vele bélelni. Ezután előme
legített sütőbe 200 fokon 5 percig sütjük. Kivesszük, 
beletöltjük a szilvalekvárt, és visszatesszük sülni, de 
már csak 180 fokon. Kb. 815 percig kell sütni. Ez 
attól függ,hogy milyen vastag a tészta, és mennyire 
száraz a lekvár.

Rumos bögrés szelet

Hozzávalók
3 bögre liszt (szitálva)
2 tojás
¾ bögre olaj
1 bögre tej (ha húsosat ettél, vízzel helyettesítheted)
1 bögre porcukor
1 csomag vaníliás cukor
1 csomag sütőpor
1 késhegynyi szódabikarbóna
3 ek. kakaópor

Tetejére
1 ek. rum (ha gyerek is eszik belőle, akkor rumaroma)
1 ek. porcukor
½ ek. víz

Elkészítés
A lisztet, porcukrot, vaníliás cukrot, a tojásokat, az 
olajat, tejet (vizet), sütőport és a szódabikarbónát 
összekeverjük a géppel. A felét kikent, kilisztezett 
tepsibe öntjük. A másik feléhez hozzákeverjük a ka
kaóport, és óvatosan ráöntjük a már tepsiben lévő te
tejére. Előmelegített sütőben 160170 fokon kb. fél 
órát sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük a közepét, hogy 
az is megsülte. A rumot (aromát) fél kanál vízzel és 
az evőkanál porcukorral kikeverjük, és a még forró 
süteményre kenjük. Megvárjuk, amíg kihűl, és utá
na szeleteljük.
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Fizikai veszélyre spirituális
válasz
Panyiné dr. Ábrahám Zita

inte nincs olyan chanuka vagy purim, 
amikor nem olvasom vagy hallom a 

klasszikus összehasonlítást: purimkor fizikailag 
akar tak elpusztítani bennünket, chanukakor 
spirituálisan. Ezért purimkor eszünkiszunk, 
chanukakor gyertyát gyújtunk. Ezt a klasszi
kus összehasonlítást szeretném mélyebb szint
re vinni.

Purimkor fizikailag akartak kipusztítani 
ben nünket, és a zsidók imádkoztak, böjtöltek, 
meg tértek. Később ugyan harcoltak is, de csak 
mert nem volt más lehetőség, a király rende
letét nem lehetett visszavonni. Chanukakor 
nem akarták a zsidó népet kiirtani, csak asz
szimilálni akarták. Azt akarták, hogy ne élje
nek zsidóként, ne tanuljanak Tórát, ne tartsák 
a micvákat. A válasz rá fizikai küzdelem volt, 
háború. Csak, amikor megvívták a háborút, 
avatták újra fel a Szentélyt és gyújtották meg 
a menóra lángjait.

Nem véletlen a párhuzam. És bölcseink a mai időkre is 
tanulságot vontak le belőle. Ha fizikai veszélyben van egy 
zsidó, pláne, ha a zsidóság vagy annak egy csoportja, an
nak mélyebb oka a zsidók nem helyes viselkedésében van. 
Vagyis az Örökkévaló „büntet”. Persze a büntetést nem 
emberi léptékkel kell érteni. Az Örökkévaló sohasem azért 
büntet, mert megharagudott ránk. Azt akarja, hogy változ
tassuk meg útjainkat, gondolkodásunkat, egymáshoz való 
viszonyunkat. Vagyis a helyes válasz a fizikai veszélyre el
sősorban a megtérés, az ima, az Örökkévalóba vetett bi
zalom erősítése. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell 
fizikai lépéseket is tenni a veszély elhárítására. De nem a 
tsuva helyett! Ezért volt harc purimkor, de csak a böjt és 

ima után. Amikor pedig spirituálisan vagyunk veszélyben, 
fizikailag kell harcolni. Ez nem feltétlen jelent konkrét 
harcot, de kiállni magunkért, jogi, intellektuális, vagy bár
mely más eszközzel, azt igen. És ha kiálltál a saját és tár
said zsidó értékei mellett, akkor ne felejtsd el meggyújtani 
a menórát, képletesen. Hiszen miért is véded meg a zsi
dó identitásodat, értékeidet, ha nem őrzöd annak lángját?

Purim közeledtével sok fizikai micvánk van, lakoma, 
ajándékküldés, szegényeknek pénzt adni, de mindez Eszter 
böjtje után! És közben Megillát hallgatunk! Ne engedjünk 
a kísértésnek, hogy purimkor elsüllyedjünk az italozásba 
és evésbe. Helyezzük az ünnepet a megfelelő perspektívá
ba, és erre Eszter böjtje remek alkalom. Rövid böjt, nincs 
meleg. Az egyetlen kihívás, hogy néha Eszter böjtjére te

szik a purimi mulatságokat, iskolák, óvodák, egyes 
közösségek, és hogy a böjti napon az elmélyedés 
helyett jelmezeket varrunk, és selachmóneszeket 
csomagolunk. Aki egészségügyi okból nem böj
tölhet, tarthat taanitdiburt, vagyis tartózkodhat a 
beszédtől. Pár óra hallgatás is hihetetlen átalakító 
erővel bír, különösen nőknek. Érdemes kipróbálni. 

Trendeli Bölcsőde– 
zsidó bölcsőde az Újlipótvárosban

www.trendeli.hu
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Purim közeledtével sok 
fizikai micvánk van, lakoma, 

ajándékküldés,
szegényeknek pénzt adni, de 

mindez Eszter böjtje után!



25

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2018. február-március

Fizikai veszélyre spirituális
válasz
Panyiné dr. Ábrahám Zita

lt egyszer egy király, aki tisztelte és szerette zsidó alatt
valóit. Megengedte nekik, hogy szokásaikat tartsák, 

Tórát tanuljanak, és micvákat teljesítsenek. Mivel hálásak 
voltak a kegyességért, amelyet a király mutatott, a zsidó 
közösség igyekezett minden lehetséges módon kifejezni a 
király iránti hűségét és tiszteletét. 

A fenséges úr évente meglátogatta alattvalóit, és ilyen
kor a közösség aprajanagyja kivonult az utcára, és éltette 
a királyt. A felvonulásra a rabbi még a tóratekercset is ki
hozta a zsinagógából, és azzal kezében üdvözölte az ural
kodót. A király tudta, hogy ez az ő legdrágább tárgyuk, és 
értékelte is az így kimutatott ragaszkodást.

De éppúgy, mint Eszter és Mordecháj idejében, volt egy 
gonosz tanácsadója a királynak, aki nagyon nem szeret
te a zsidókat és minden erejével próbált ellenségeskedést 
szítani a zsidók és a király között. Egy gonosz tervvel állt 
elő. Volt egy zsidógyűlölő katonatiszt, Jivan, aki a zsidó
negyedben szolgált, és jól ismerte a zsidókat. Őt használ
ta fel terve megvalósításához. Jiván néhány nappal a király 
látogatása előtt megkereste a zsinagóga sameszát (temp
lomszolgáját), és mézesmázos hangon ezt mondta neki: 
„Nagyon fontos dolgot szeretnék neked mondani. Nézlek 
benneteket minden évben, ahogy felvonultok a király tisz
teletére. De nem értem, hogyan hozhatjátok ki a tóra
tekercset a zsinagógából egy földi király tiszteletére! Ez 
nem illendő a Tórával! Szerintem, ha rám hallgatsz, a ki
rály látogatásakor elég, ha a tóratekercs díszes dobozát és 
az ezüstdíszeket viszitek ki a felvonulásra. A király 
nem fogja látni a különbséget és így a királyt 
is és a Tórát is tiszteletben tarthatjátok.” A 
templomszolgának tetszett Jiván ötlete, és 
jóhiszeműen előkészítette a király látoga
tására a tóratekercs dobozát, vagyis kivet
te belőle a valódi tekercset. 

A parádét megelőző éjszaka a rab
bi nagyon furcsát álmodott. Ott állt 
a tóraszekrény mellett, amikor égi 
hang szólt hozzá: Tórat Emet – az 
igaz Tóra, Tórat Emet – az igazi 
Tóra! Jaj, de furcsa álom, gon
dolta és visszafeküdt. De újra 
ezt álmodta. Mikor már har
madszor riadt fel ugyanar
ra az álomra úgy döntött 
lemegy a zsinagógába, és 
benéz a tóraszekrény
be. Első látásra nem vett 
észre semmi rendkívü
lit, de amikor kinyitotta 

a tóratartó dobozt, meglepetten látta, hogy csak rongyok 
vannak a dobozban. Hamar megtalálta a valódi tekercset, 
és visszatette a helyére. Senkinek nem szólt az álmáról, 
még a templomszolgának sem. 

Mindez idő alatt a király gonosz tanácsadója arról pró
bálta meggyőzni az uralkodót, hogy a zsidók nem őszintén 
tisztelik és szeretik őt. Bizonyítékként azt javasolta, hogy a 
király nézze meg, a felvonuláson nem is az igazi tórateker
cset hozza ki a rabbi a zsinagógából, csak egy üres dobozt. 
A király nem akart hinni a tanácsadónak, de végül még
is izgatta, hogy a zsidók vajon őszintén szeretike őt, vagy 
csak színlelik. Ám figyelmeztette a tanácsadót, jaj neki, ha 
nem mond igazat!

A felvonuláson minden úgy történt, ahogy szokott, ki
véve, hogy a király ez alkalommal megkérte a rabbit, mu
tassa meg neki a tóratekercset, hagy lássa azt is, ne csak a 
díszes dobozt. Gondolhatjátok a templomszolga rémüle
tét, majd a tanácsadó döbbenetét, amikor a rabbi felnyitot
ta a dobozt. Ugyanúgy, mint Eszter és Mordecháj idején, 
az Örökkévaló egy csodával segítette meg a zsidókat, és a 
gonosz tanácsadó saját csapdájába esett. A zsidók és a ki
rály között helyreállt a bizalom, a gonosz tanácsadó pedig 
életével fizetett gonoszságáért.

Trendeli Bölcsőde– 
zsidó bölcsőde az Újlipótvárosban

www.trendeli.hu

Tórat Emet – az igaz Tóra
Panyiné dr. Ábrahám Zita
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Purim kvíz

Teszteld	saját	magad	vagy	barátod	tudását	az	alábbi	kérdések	segítségével!	A	helyes	megoldásokat	
a	következő,	peszáchi	számunkba	tesszük	közzé.	Sok	sikert	és	jó	szórakozást!

1. Dekódold a következő kifejezést: „purimi 4M”.

2. Mit jelent a ’pur’ szó?

 a) tekercs
 b) jogar
 c) sorsvetés
 d) korona
 e) lakoma

3. Mordecháj elrendeli, hogy a zsidók böjtöljenek három napig, hogy elhárítsák a fejük fölül a szörnyű rendeletet. 
Melyik jeles időszakra esett a böjt?

 a) sávuot
 b) chanuka
 c) ros hásáná
 d) jom kipur
 e) peszách

4. Kik terveznek merényletet Achasvéros ellen Eszter Könyvében?

 a) Haman és Zeres
 b) Eszter és Mordecháj
 c) Bigtan és Teres
 d) Dávid és Salamon
 e) Vásti és Hadassza

5. Nem volt nálam készpénz Purim napján. Azért, hogy teljesítsem a matanos le’evyonim (szegényeknek adandó 
cedáká) micváját, az egyik szegénynek írtam egy csekket, egy másik nem túl tehetős barátomnak pedig átutaltam a 
bankszámlájára pénzt. Teljesítettem a micvát?

 a) Igen, a micva teljesítve lett. Nincs meghatározva, hogyan kell adni pénzt.
 b) Nem, a micva nem lett teljesítve, ha nem tudta aznapra (Purim napjára) felhasználni a pénzt.
 c) Nem, a micva nem lett teljesítve, mert szemtől szemben kell lennie az adónak és kapónak, és utalásnál 
  ez a feltétel nem teljesül.
 d) Az első esetben nem lett teljesítve, mert lehet, hogy elveszti a csekket, de a második esetben teljesítve lett,  
  hiszen az átutalások többnyire megérkeznek.



Mazal tov Betsy és Andi!

Tu Bisvát a Lativban
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Lativ 17/18
egy inspiráló hely

A Lativ lehetőséget biztosít minden 
zsidó fiatalnak, bármilyen háttérrel is 

rendelkezik, hogy belekóstoljon 
a zsidó bölcsesség mélységeibe, valódi 

zsidó élményekkel gazdagodjon és egy 
közösségben megtalálja önmagát.

Tanévkezdés: november 6.
Csatlakozás: egész évben
Helyszín: Andrássy út 59.

Információ és beiratkozás: 
info@lativ.hu 
06 70 932 8275

Minden hétfő–szerda 18.00-tól

Héber nyelvoktatás

Finom kóser vacsora minden alkalommal

Külföldi utazások

Magas ösztöndíj lehetőségek

Kérdezz, mert 
a kérdés érték!

Meríts a hagyomány 
mélységéből!

facebook.com/lativkolel


