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Intenzív tanulócsoport a Lativban

Mikor? Minden héten hétfőtől péntekig, 8.15-12.15-ig

Kik jelentkezhetnek? A programra olyan zsidó fiúkat várunk, akik szeretné-
nek elmélyülni a hagyományos zsidó szövegekben. 

Tanévkezdés: 2019. szeptember 9., egész tanévben lehet csatlakozni

A programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek.

Az intenzív Talmud-tanuló csoport várja olyan fiúk jelentkezését, akik szeretnének
elmélyülni a zsidó jogi és háláchikus szövegekben. A program célja, hogy a gemárá
és a háláchá eredeti nyelvű szövegeinek tanulmányozásán keresztül széleskörű és
mély háttérismeretet adjon a zsidó mindennapok, az ünnepek, a jogi ügyek 
körében.
E tanulási fórum további célja, hogy elmélyült szövegtanulás hoz segítsen kifejlesz  -
teni a szükséges képességeket, és megadja a szükséges háttértudást a Talmud és 
más szövegek önálló tanulmányozásá hoz.

Jelentkezés és információ: lativk@gmail.com, 06 70 932 8187
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Kedves Olvasók!
Ha nem fogadjuk el azt, hogy ros hásáná csak arról szóljon, hogy elő-
adjuk a Teremtőnek, mit szeretnénk az új évben, jó úton járunk. Ros 
hásáná ugyanis nem erről szól. Gondoljunk csak bele: egy egész évre 
kérni nagyon nehéz dolog, és nem is tudunk túljutni az általánossá-
gokon, úgymint egészség, megélhetés, biztonság. Arra lenne szüksé-
ge az Örökkévalónak, hogy elmondjuk neki ugyanazokat a rendkívül 
általános dolgokat, amelyeket körülbelül 365 nappal korábban már 
szintén elmondtunk? Ki hitte volna, hogy jobban szeretjük az egész-
séget, mint a betegséget?!

Akkor mégis miről szól ros hásáná? A kérdés minden részletre kité-
rő megválaszolására ebben a rövidke köszöntőben nem vállalkozunk, 
de egy érdekes kiindulópontot talán be tudunk mutatni. Mélyebb 
gondolkodásra és tanulásra ösztönzünk mindenkit a Lativ Kolel rend-
kívül felkészült és lelkes tanárai segítségével.

A Szfát Emet (Jehuda Arje Leib Alter, XIX. századi lengyelorszá-
gi gér chászid rebbe) a következő misztikus kijelentést teszi: a világ 
népei örülnek, hogy van szabad akaratuk azt csinálni, amit akarnak, 
míg Izrael gyermekei imádkoznak, hogy a Teremtő vegye el a szabad 
akaratukat. Micsoda kijelentés! Miért jó az, ha el van véve a szabad 
akarat, és az ember átalakul egy agyatlan zombivá? A Teremtő min-
denkit a saját képmására teremtett (1Mózes 1:27), és ilyen szempont-
ból egyenlő minden ember – a szabad akaratán keresztül mindenki 
választhatja a jót és a rosszat is, akár zsidó, akár nem zsidó. Mit akar 
ezzel mondani a Szfát Emet? Miért e megkülönböztetés? A válasz 
természetesen nem abban keresendő, hogy valaki jobb lenne a másik-
nál. Nem: a Szfát Emet az emberi lélek finom működésére igyekszik 
rávilágítani.

Egy kis kitérő előtte. Ros hásáná ünnepén a Templomban a nyolc-
vanegyedik volt az egyik zsoltár, melyet a leviták énekeltek. Ez a zsol-
tár nem meglepő módon sok utalást tartalmaz ros hásáná ünnepére, 
és az ünnepi kiddus szövege is innen származik. Az egyik zsoltár-
vers így hangzik: „Én vagyok az Örökkévaló Istened, aki felhoztalak 
Egyiptom földjéről, nyisd ki a szádat nagyra és megtöltöm” (Zsoltárok 
81:11). Rási a szöveg egyszerű értelmét hozza a kommentárjában, és 
azt írja, hogy az embernek kérnie kell a szíve vágyait, és a Teremtő 
teljesíti őket. Amit Rási nem mond, de nekünk éreznünk kell, hogy a 
mondat első része tartalmazza a feltételt. Az alapfeltétele minden, az 
Örökkévalóhoz szóló kérésnek az, hogy teljes szívünkkel, lelkünkkel 
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elfogadjuk Őt és tudjuk, hogy Ő az, aki kihozta ősein-
ket Egyiptom földjéről. Csak ezután van lehetőség kérni.

Kétlépcsős folyamatot látunk: egyrészt választhatjuk, 
hogy elfogadjuk az Örökkévaló létét, aktív részvételét a 
világ eseményeinek alakításában és a zsidó nép kiválasz-
tásában, vagy akár –ez is benne van a bechiránkban, a sza-
bad akaratunkban – el is utasíthatjuk ezt. Másrészt ha az 
előbbi mellett tesszük le a voksunkat, akkor választhat-
juk, hogy elfogadjuk, hogy Tőle jön minden –az egészsé-
günktől az okostelefonunkig–, és Tőle is kell ezeket kér-
ni. Vagy esetleg hihetjük azt is, hogy az orvos adja az 
egészséget, és az okostelefon-viszonteladón múlik, hogy 
lesz-e hiper-szuper kütyünk.

Ez a kétlépcsős folyamat jelenik meg Szfát Emetnél 
is. A zsidó nép a történelme folyamán a) mindig is az 
Örökkévaló léte mellett tette le a voksát, és b) Őt tekin-
tette minden forrásának. A Szfát Emet erre a két pont-
ra utal, amikor azt írja, Izrael gyermekei örülnének, ha 
nem lenne választásuk ebben a két alapvető fontosságú 
kérdésben. Vagyis: szeretnénk, ha nem is lennénk képe-
sek nem választani az Örökkévalót. Az Örökkévaló nél-
küli és az általa felállított szabályok nélküli lét ugyan-

is látszólag a teljes szabadság. Valójában azonban a teljes 
szolgaság.

Miért is? Mert ha az Örökkévaló nincs jelen az életem-
ben, akkor tényleg az hiszem, hogy az orvosom fog az 
egészségemről, és az árus a kütyümről gondoskodni. Más 
emberek határoznak az életemről, munkámról, egészsé-
gemről és –ahogy sokszor látjuk is – a véleményemről és 
gondolkodásomról is. Mi más ez, mint a szolgaság defi-
níciója?

Mi azonban szeretnénk, ha a világon minden em-
ber felismerné az Örökkévalót, és eljutna addig a pon-
tig, hogy ebben a kérdésben nincs már szabad akarata. 
Pontosan ezért kérjük a Teremtőt az újévi főimánkban, 
az amidában, hogy „terjeszd ki az istenfélelmet minden 
alkotásodra, minden teremtettedre”.

Ros hásáná nem más, mint a fenti két feltétel újbóli el-
fogadása és kötelezővé tétele magunkra nézve. Ez a zsi-
dóság alapképlete.

Ehhez kíván sok erőt, kitartást és sikereket, valamint 
boldog és áldásokban gazdag új évet minden olvasónknak 
és az egész zsidó népnek a

Lativstaff

IN
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JÚ

Rav Keleti, mik azok a kritériumok amelyek alapján az 
Örök kévaló megítéli az embert ros hásáná napjain? Minek 
kell megfelelnünk?

A Rambam a Hilchot Tsuvában nagyon egyszerűen írja 
le a dolgot: ros hásáná napjain az embert a tettei alapján 
mérlegelik. Ha több a jó cselekedete, akkor az élet köny-
vébe írják be, ha több a rossz, akkor a halál könyvébe. Ha 
pont egyenlő, akkor ő közepesnek, béjnoninak számít, és 
a tíz bűnbánó nap alatt van még lehetősége a jó felé dön-
teni a mérleg nyelvét.

De van erre egy mélyebb értelmezés a ros hásáná 
misnájában, amelyben azt olvassuk, hogy az ember mint 
„bnéj maron” vonul el az Örökkévaló előtt. Miről is van 
szó, és mit jelent ez a kifejezés? Ha az egész misnát néz-

zük, azt látjuk, hogy az egész év különböző ítéletei van-
nak felsorolva különböző időszakokra vonatkoztatva, 
például sávuotkor a fák gyümölcsével vagy szukkotkor az 

Érdemes volt érted
megteremteni a világot?
Keleti Dávid rabbi

Az ember saját igazsága az istenszolgálatban

a zsidó nép a legnagyobb 
mértékű tisztátalanság 

hatalma alatt volt 
Egyiptomban, de az igazságot 

ott is képes volt fenntartani
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esővel kapcsolatban. Amikor ros hásáná kerül sorra, azt 
várnánk, hogy az embereket ítéli meg az Örökkévaló. De 
nem ez van írva, hanem az, hogy a világ összes lakosa el-
vonul előtte mint bnei maron. Ezt a kifejezést úgy magya-
rázzák bölcseink, hogy minden ember egyesével, külön-
külön odaáll az Örökkévaló elé. Vagyis azt látjuk, hogy 
hogyan történik a bírálási folyamat. De miért nem arról 
írnak, hogy hogyan születik az ítélet?

Ros hásáná – ahogy az imában is mondjuk – az a nap, 
amikor meg lett teremtve az ember. Ez azért is volt kü-
lönleges aktus, mert az ember egyedül teremtődött meg, 
míg az összes más teremtmény nyájként, csoportként. Ezt 
utalásként értelmezik a bölcseink, arra, hogy aki meg-
ment egy embert, az olyan, mintha az egész világot men-
tette volna meg, illetve aki megöl egy embert, az olyan, 
mintha egy egész világot semmisített volna meg.

Egy másik rabbinikus értelmezés azt tanítja, hogy az 
ember kötelessége azt mondani: értem lett teremtve a vi-
lág.

Ez furcsán hangzik, főleg a mai globális helyzetben, 
hiszen az emberek általában úgy érzik, hogy nélkü-
lözhetők, mondván, mit számít ő a világ nagy tenge-
rében, ő csupán kis csavar a gépezetben, több milliárd 
között. Ezért emelik ki a bölcsek, hogy ez nem helyes 
világlátás, hiszen kivétel nélkül minden egyes ember 
olyasvalaki, akiért érdemes lett volna megteremteni a 
világot.

Hogyan lehet az ember érzése és e rabbinikus értelmezés kö
zötti feszültséget feloldani?

Csak úgy, ha megértjük, mi az értelme annak, hogy 
mindenki külön-külön van megítélve. Azt kell éreznie az 
embernek, hogy egyedül megy be az ítéletre, nincsenek 
vele barátok, nincs vele semmi és senki, aki segíthetne. 
A tárgyalóteremben mintha azt kérdeznék: érdemes lett 
volna érted teremteni a világot? Ezt kell, hogy bizonyít-
sa. Képzeljük el Ádámot, az első embert. Ő felnőttként 
lett megteremtve, és rögtön a „születése” után meg kellett 
értenie, hogy mit is keres itt, miért hívták életre. Nagyon 
hasonló helyzet elé állítják az embert ros hásánákor.

De hozzunk ide még egy fontos tanítást. Az ember 
teremtését megelőzően, mondják bölcseink, a Teremtő 
megbeszélte a dolgot az égi tanáccsal, érdemes-e az em-
bert megteremteni. Ezen a megbeszélésen a különböző 
tulajdonságok vettek részt.

A cheszed, kegyesség és a cedáká, jótékonyság tulaj-
donságok azt mondták, legyen megteremtve. A sálom, 
béke és az emet, igazság tulajdonságok azt javasolták, 
hogy jobb, ha az ember nincs megteremtve, mert tele 
van hazugsággal és képmutatással. Hogyan reagált erre 
a Teremtő? Megfogta az emetet, és ledobta. A tulajdon-
ságok hitetlenkedve kérdezték tőle: az emet, az igazság a 
te címered, miért alázod akkor meg? Erre azt válaszolta 
a Teremtő: nem semmisítettem meg, továbbra is ugyan-
úgy alkalmazom. De tudnotok kell, hogy mostantól emet 
mierec ticmách, vagyis a földből fog sarjadni az igazság, és 
ezzel megteremtette az embert. 

Az ember feladata, hogy használja a kötekedés és ha-
misság tulajdonságait, és ezek által, illetve ezek elle-
nére fejezze ki az igazságot. Erre mondják a bölcseink, 
hogy amikor a Teremtő Mózesnek akarta adni a Tórát a 
Szinájon, az angyalok tiltakoztak. Erre a Teremtő utasí-
totta Mózest: fogd meg a trónszékemet, és válaszolj ne-
kik! Mózes erre azt kérdezte az angyaloktól: ti voltatok 
Egyiptomban rabszolgák? Minek kell nektek a Tóra? 
Képesek vagytok irigykedni, mint az ember? Van jécer 
hárátok, rossz ösztönötök, mint nekünk? Mózes ezek-
kel a kérdésekkel azt akarta kifejezni, hogy a zsidó nép 
a legnagyobb mértékű tisztátalanság hatalma alatt volt 
ott, de az igazságot a legnagyobb zűrzavar közepette is 
képes volt fenntartani. Annak az embernek van értelme 
adni a Tórát, aki körül van véve zűrzavarral és eltorzított 
igazsággal, mivel az segít neki kifejteni a lehetetlen kö-
rülményekből az igazságot. Ezért kell a zsidóknak adni 
a Tórát.

Tehát amikor az ember a felső bírói testület elé áll, az-
zal kell elszámolnia, hogy mennyire sikerült a negatív tu-
lajdonságaiból felépítenie az igazságot. Milyen ember is 
vagy igazán? Megfelelsz-e annak a magas szintű embe-
ri ideálnak, akiért érdemes volt megalkotni az egész vi-
lágot?

Ezek szerint egyszerre kell küzdenünk a negatív tulajdon
ságaink ellen, ugyanakkor fel is kell használnunk őket a fej
lődésünkre?
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Igen. Rendkívül nehéz ezt a két dolgot egymás mellett 
alkalmazni, de ez az emberi élet értelme. Természetesen 
ez minden szinten működik, az egyszerű napi problé-
máktól a mély filozófiai küzdelmekig, és igaz az ember 
– ember és ember – Teremtő viszonyban is.

Fontos az is, ha különös, akár természetellenesnek 
tűnő dolgok történnek az életünkben, észrevesszük-e, 
hogy ezek az Örökkévaló üzenetei.

Hogyan definiálja a zsidóság az emet, igazság szót?
Mindazokból, amikről eddig beszéltünk az az újdon-

ság tűnik elő, hogy lehetőséget adtak az ember kezébe, 
hogy dolgozza ki a saját emetét.

A saját emetét? Az emet nem inkább a valósághoz való ra
gaszkodást jelenti? Hogy lehet ezzel szemben mindenkinek 
saját emete?

Ez valójában a szóbeli Tan, amelyből azt tanuljuk, 
hogy a különböző véleményekre azt mondják: élu veélu 
divrei Elokim chájim, vagyis ez a vélemény és az a véle-
mény is az élő Teremtő szava. Vagyis igaz. Ha amit ki-
dolgoztál, az az emet felé vezet, akkor jó felé haladsz.

Tehát adott az egyetlen igazság, amely a Teremtő, és ezen 
belül mindenki az egyénisége, egyéni világlátása, tehetsége, 
körülményei által megfogalmazhat saját emetet, amely ha il
leszkedik a nagy emetbe, és a Teremtő felé vezet, akkor az he
lyes, és a zsidóság elismeri?

A Talmudban azt találjuk, hogy valaki felteszi a kér-
dést, mivel foglalkozik a Teremtő. A válasz az, hogy 
amikor Talmudod tanul, azt mondja: ennek a fiamnak 
ez a véleménye, ennek a fiamnak pedig ez és így tovább. 
Vagyis az Örökkévaló számba veszi a különböző vélemé-
nyeket, tehát elismeri az érvényességüket.

Ehhez persze el kell jutni ahhoz, hogy az Örökkévaló és a Tó
rá  ja az alapja az ember életének. Ha ez megvan, akkor a nagy 
emet és az én saját emetem közötti dinamikus interakció lesz az, 
amit avodat Hásemnek, a saját istenszolgálatomnak hívok.

Igen, és ez látszólag paradoxon, de van abszolút igaz-
ság, a nagy emet, és a nem-abszolút igazság, amely a saját 
emetem, de mégis így működik.

A ros hásánái machzorban, imakönyben is találhatunk erre 
a jelenségre példákat?

A muszáf ima zikronot nevű szakaszában különböző törté-
nelmi időszakokat idézünk fel. A Ramchal Széfer Hahochma 
című könyve tartalmazza a Teremtő által felállított műkö-
dési kereteket. Ezek a működési folyamatok afelé vezetnek, 
hogy világos legyen a Teremtő jelenléte és vezetése a bukások 
után. A zichronot rész emlékeztet minket arra, hogy az em-
ber megkapja a számára megfelelő körülményeket, a tehet-
ségeket ahhoz, hogy kifejezze a világban a Teremtő jelenlétét 
és vezetését minden más számára világosan és egyértelmű-
en. De nagy szerepe van annak, hogy mennyire van meg az 
egyénben az ambíció. Ha megvan, akkor megadják az erőt, 
hogy tudjon előre haladni. Ha arra törekszik az ember, hogy 
a homályosságból derítsen ki valamilyen szellemi világossá-
got, az emetet, akkor mindig kap isteni segítséget.

Még valamit kell látni ennek a megértéséhez. A Ramchal 
azt is írja, hogy különböző viszonyok lehetnek az emet és 

a nem-emet között. Interaktív működés van köztük, egy-
szer az egyik aktív, máskor a másik. Lehetséges olyan hely-
zet, hogy az emet teljesen a hazugság „uralma” alatt van, és 
egyáltalán nem látható a világban. Ugyanakkor lehetséges 
az is, hogy teljesen el van nyomva a hazugság, és világossá 
válik az igazság. A kettő között különböző szintek vannak. 
A muszáf ima sofarot részében ezekről a szintekről van 
szó. A Ramchal azt tanítja, hogy a sófár hangja az emet 
teljes mértékű megnyilvánulását jelenti. A sófár hangja a 
Színáj-hegyi tóraadásnál jelezte, hogy a történelem során 
először az emet teljes mértékben ki tudott kerülni a ha-
zugság uralma alól. A sófár gadol, a nagy sófár jeleníti azt 
a kívánságunkat, hogy Ő mindenki számára egyértelmű 
módon fog uralkodni, és elnyomja a nem-emetet. A sófár 
gadol egyértelműen a messiási kor eljövetelét jelenti, el-
oszlatva minden kétséget az igazság felől.

A bölcsek azt is tanítják, hogy a Sátánt megzavarja a sófár 
hangja.

Pontosan róla van szó. Hiszen ő, mint a világban fellel-
hető anti-igazság megtestesítője fél, hogy most kerül sor 
a nagy sófár megfújására, és akkor ő megsemmisül. 

Egyéni szinten tudnunk kell, hogy az összes micva esz-
köz, amelyek azért lettek a kezünkbe adva, hogy az emet 
felé haladjunk, és hogy egyre jobban tudatában legyünk a 
nagy emetnek, de tudatában kell legyünk annak is, hogy 
a parancsolatok nem a végcélok, hanem eszközök.

A Ramchal a Meszilat Jesarimjában különböző szinteket 
említ, amelyeken át az ember felemelkedhet a legmaga-
sabb szellemi színvonalra. A legalacsonyabb szint tárgya-
lásakor a micvákkal foglalkozik, mivel ezek az első lépések, 
az alapszint. A cádik az, aki még a leghalványabb bűnök-
ben sem botlik el, ez az első lépés. Utána jönnek még szin-
tek azoknak, akik már teljesen betartják a micvákat. De 
ezeknek a felsőbb szinteknek az elérése már egyéni munka 
mindenki számára. Itt már nincsen Sulchán Árukh, amely 
leírná a szabályokat. Ettől lesz kihívás egyre tisztább és 
igazabb emberré válni. Ha elérte a cádik szintet, utána ke-
rül sor arra, hogy a Teremtőtől kapott egyedi szellemi ere-
jét felhasználva kidolgozza az emetét és teljesítse az isteni 
elvárást, ami így szól: legyél ember!

az interjút készítette • E. G.
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Háázinu

(Nagy)apa Tórát tanít
Zamir Cohen rabbi

A sikeres oktatás a tanítás stílusán is múlik

oktatás titka nemcsak információ átadása – az is 
fontos, hogy az információ hogyan van tálalva. 

Ezért lehet az, hogy néha a nagyapa sokkal sikeresebb a 
gyermek tanításában, mint az apa.

A Háázinu hetiszakasz nem más, mint egy csodálatos 
költemény, tele utalásokkal a zsidó nép múlt- és jövőbe-
li történelmére, egészen a Messiás eljövetelének idejéig. 
A költemény egy felhívással kezdődik: „Kérdezd meg 
apádat, aki tudtodra adja, véneidet, és elmondják ne-
ked” (5Mózes 32:7). Első olvasásra a vers arról szól, hogy 
az embernek az apjától és a nagyapjától kell hallania, mi 
történt mindaddig az előző generációkkal, annak érdeké-
ben, hogy megtanulja, mi a helyes viselkedés és a megfe-
lelő világlátás.

De ha figyelmesen olvassuk a szöveget, láthatjuk, hogy 
van egy kis terminológiai különbség: amikor az apával 
kell beszélni, a hágádá, elbeszélés szót találjuk, de ami-
kor a bölcsekkel való beszélésről szól a szöveg, akkor az 
amira, elmondani igét látjuk.

Láttuk már ezt a két szót máshol is, például Mózes 
második könyvében azt olvashatjuk: „így szólj Jákov há-
zának, és add tudtára Izrael fiainak” (2Mózes 19:3). A 
bölcseink úgy magyarázzák a Jákov háza kifejezést, hogy 
az a nőkre, míg az Izrael fiai kifejezés a férfiakra vonat-
kozik. A férfiakkal kapcsolatban egy erős igét kell hasz-
nálni, míg a nőkkel finomabb nyelv használata szükséges.

Ha tényleg ezt a jelentést akarja közvetíteni a vers, ak-
kor a mi versünk a Mózes ötödik könyvében ugyanezt 
kell jelentse. Vagyis: az apa, akinek az elsődleges fele-
lőssége a gyermekek felnevelése, erősebb nyelvet hasz-
nál a gyermekekkel és megköveteli a szabályok betartá-
sát. Ezzel szemben a nagyapa finomabb és barátságosabb 
nyelven beszél. Ha az apát kérdezed, elmondja, hogy mi 
a helyes tórai út, és a micvák betartásának fontosságát.

De ha a bölcseket kérdezed, más szavakkal a türelmes 
nagyapát, akinek több élettapasztalata van, mint az apá-
nak, ő felfedi neked a Tóra szépségét, és közelebb visz az 
Örökkévalóhoz a szereteten keresztül.

Ezek a versek nemcsak a személynek szólnak, hanem az 
egész nemzedéknek is. Rási a következőképpen kommentál-
ja őket: az apád – ezek a próféták, az idősek – ezek a bölcsek.

A próféták másfajta üzenetet közvetítettek a generá-
ció számára, mint a tóratudósok. A prófécia bemutatja a 
valóságot, úgy, ahogy az van. Nem mindig könnyű meg-
hallani a próféta üzenetét, mivel a próféta sokszor magas 
morális szintet követel meg, magasabbat, mint amire az 
illető képes elérni. Sokszor az illető nem érti az üzenet 
mélységét és a hasznot, amelyet hordoz ebben és a követ-
kező világban. Bár mindenki érti, hogy a Teremtő paran-
csolatai tiszták, és kizárólag arra vannak, hogy a hasz-
nunkra legyenek, ha nem úgy vannak közölve, hogy egy 
kicsit értsük is őket, úgy tűnhet, igazából csak a terhünk-
re vannak.

Ezzel ellentétben a tóratudósok megtanítják a paran-
csolatok okát, ezáltal jobban érzékelhető lesz a haszon, 
és világosabb a parancsolat értelme. Pontosan ezért van 
az, hogy könnyebb elfogadni a bölcsek szavát, amelyek 
– ahogy a vers utal rájuk – finomabb, kedvesebb szavak.

Mindez nagyon fontos mindazok számára, akik szeret-
nének más zsidókat közelebb hozni az Örökkévaló szol-
gálatához. Ezeknek az embereknek szent kötelessége a 
zsidókat barátságosan fogadni és teljes mértékben tekin-
tetbe venni gondolkodásukat és érzelmeiket. És ugyanez 
érvényes a családban is, amikor az apa a gyerekét neveli. 
Barátságosnak kell lennie, és mindent meg kell tennie, 
hogy beszéljen a dolgokról, ne csak megmondja, hogy 
mit tegyen és gondoljon. Így a gyermek elfogadja a szava-
it, amelyek áldássá válnak neki és az egész nemzedéknek.

fordítás • E.G.
forrás • hidabroot.com
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„Az Örökkévaló teremtette az embert a saját képmására. 
Az embert az Örökkévaló az Ő képmására teremtette” 
(1Mózes 1:27).

Szfornó (XV-XVI. századi olasz rabbi, tórakommen-
tátor) hangsúlyozza, hogy a Teremtő az embert nem 
Elokimnak teremtette, hanem bcelem Elokim: ezt szok-
ták úgy fordítani, hogy az „Örökkévaló képmására”. Úgy 
magyarázza, hogy az ember valójában azzal a képesség-
gel született, hogy olyan legyen, mint „Elokim”. Ezt az-
zal érheti el, ha az egész életét tanulással tölti, pozitívan 
él, hogy az örök életre legyen bekötve, miután elhagyja a 
fizikai testét. Ha ezt az utat választja, akkor saját erejéből 
válhat „celem Elokim”-ból „kElokim”-má; olyanná, mint 
az Örökkévaló.

Ezt a gondolatot ki lehet terjeszteni, mivel az Elokim 
szó máshol bírónak van fordítva. Például „ha nem talál-
ják meg a tolvajt, lépjen oda a ház ura a bíróhoz” (2Mózes 
22:7). Az Örökkévaló fogalma és a bíró közti kapcsolatot 
láthatjuk Rási kommentárjában. „És másnap leült Mózes 
törvényt tenni a nép között” (2Mózes 18:13). Rási ezt úgy 
magyarázza, hogy a bíró, aki becsületesen végzi a felada-
tát, az Örökkévaló társának tekinthető a teremtésben.

Ha kiterjesztjük ezt a gondolatot, arra a logikus követ-
keztetésre juthatunk, hogy az Örökkévaló nem fejezte be 
a teremtést. Felruházta az emberiséget egy olyan külön-
leges képességgel, hogy kezdeményezzen és cselekedjen a 
Teremtés javára, azzal a szándékkal, hogy a bolygót jobb 
helyként adja tovább, mint ahogyan kapta. Azaz az em-
ber az életét bcelem Elokimként kezdi és kElokimmá tud 
válni, olyanná, mint az Örökkévaló. Vagyis a Teremtő 
társa lesz a teremtésben.

A csúcsra nem lehet rövidebbik úton eljutni, bármilyen 
vonzó is lenne. A kígyó ajánlott Évának egy gyors meg-
oldást, mikor rávette, hogy egyen a tiltott gyümölcsből:

„Mivel Isten tudja, hogy amely napon esztek abból, 
megnyílnak szemeitek és lesztek, mint Isten, jót és rosz-
szat tudók” (1Mózes 3:5).

Az Haemek Davar (Naftali Cvi Jehuda Berlin, XIX. 
századi litván rabbi, jesivavezető) utal arra, hogy „olyan-
nak lenni, mint Isten” magasabb szintet jelent, mint egy 
emberi bíróé. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy olyanok 

vagyunk az Örökkévaló szemében, mint az angyalok, a 
halhatatlan lények. Az ember nem arra született, hogy 
az életében érje el ezt a szintet, mivel fizikai és mentális 
képességei korlátozottak. Nem érheti el ezt a spirituális 

szintet azáltal, hogy egyszerűen csak eszik egy kis gyü-
mölcsöt. Hosszú, nehéz munka ebben az irányban halad-
ni, csak tanulással, tapasztalatszerzéssel válhat hozzáér-
tő, becsületes bíróvá. 

fordítás • Stern Goldi
forrás • Torah Tidbits

Bérésit

Mi is az, hogy isteni képmás?
Jacob Solomon

Megérteni a Tóra egyik legrejtélyesebb kifejezését
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Az ember az életét 
bcelem Elokimként kezdi 
és kElokimmá tud válni, 

olyanná, mint az Örökkévaló
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Ésszerűnek tűnik, hogy egy 
igaz embertől akarjunk 

tanulni, de mi a bölcsesség 
abban, ha egy gonosz 

embertől tanulunk?

Noach

Felfelé, egyre csak felfelé
                      Abba Wagensberg rabbi

Noé rejtett tanítómesterei

Az eheti Tóra-szakasz a következő állítással nyit: „Noé egy 
is (ember/férfi), caddik (igaz ember), tamim (aki teljes mér-
tékben igazságos) volt” (1Mózes 6:9). Az „is” szó már önma-
gában is dicséret, és a további leírások kitüntetést halmoz ki-

tüntetésre Noéval kapcsolatban. Nincs még egy személy, aki 
ennyi egymást követő dicsérettel lenne leírva egy paszukban.

A Tehillim (Zsoltárok könyve) első paszukja a követke-
zőt tanítja: „Boldog az a férfi („is”), aki nem járt gonoszok 
tanácsán, aki nem állt bűnösök útján, és nem ült csúfolódók 
társaságában.”  A Midrás Socher Tov rabbi Jehuda nevében 
úgy kommentálja, hogy a „boldog az a férfi (is)” kifejezés 
Noéra utal, mivel Noét isként tartja számon a tórai vers.

Miért van Noé „boldog” emberként leírva? A Midrás sze-
rint Noáh boldogsága annak a következménye volt, hogy 
nem követte annak a háromfajta embernek (gonosz, bűnös, 
csúfolódó) az útjait, amelyek említve vannak a zsoltárban. Ez 
a három kategória összefüggésben van azzal a három generá-
cióval, mely felnövekedett Noé élete során: Enos (Ádám uno-
kája, aki elindította a bálványimádást), az özönvíz generációja 
(akik elmerültek az erkölcstelen élvezetben) és a szétszóratás 
generációja (akik a babiloni tornyot építették, hogy háborút 
indíthassanak a Teremtő ellen). Az volt Noé nagy szerencsé-
je, hogy e három generáció egyikének sem lépett az útjára.

A midrás azt tanítja nekünk, hogy Noé gonoszsággal körül-
véve élte le az egész életét, mégis képes volt az egyik legigazabb 
emberré válni, aki valaha élt. Ez jelentős tett. Hogyan képes egy 
ember megőrizni ezt a spirituális magasságot, miközben rom-
lottsággal és korrupcióval teli környezet veszi körül?

Egy Talmud-idézet segíteni fog megválaszolni a kér-
dést. Ben Zoma az mondja: „Ki a bölcs ember? Aki min-

denkitől tanul” (Avot 4:1). Ez furcsa állítás. Ésszerűnek 
tűnik, hogy egy igaz embertől akarjunk tanulni, de mi a 
bölcsesség abban, ha egy gonosz embertől tanulunk?

A Berdicsever rebbe (Lévi Ichak, XVIII-XIX. század, rab-
bi Ukrajnában és Lengyelországban) megjegyzi, hogy egy 
igaz ember még a legnegatívabb helyzetekben is képes ész-
lelni a pozitív tulajdonságokat. Mindabból, amivel találkozik, 
azt tanulja, hogyan szolgálhatja az Örökkévalót még jobban.

Például ha egy igaz ember szemtanúja lenne, hogy va-
laki szenvedélyesen vesz részt valamilyen bűn elköveté-
sében, ő felismerné és értékelné a szenvedély hatalmas 
motiváló erejét. Mindazonáltal ahelyett, hogy negatív 
célokra használná ezt az erőt, ő inkább valamilyen jelen-
tőségteljes cél szolgálatába állítaná. A szenvedély helyes 
irányításában megvan a lehetőség, hogy az Örökkévaló 
micváinak megszokott, rutinszerű teljesítését átfordítsa 
lelkesedés és tűz hajtotta micva megtételévé. 

Noéban megvolt az a képesség, hogy negatív erőket 
irányítson magasabb célok elérésére. Egy célzás talál-
ható erre már a nevében is. A Tóra azt mondja (1Mózes 
6:8), hogy Noé talált chent (kedvességet, kegyességet) 
az Örökkévaló szemeiben. Ha visszafelé olvassuk a Noé 
(nunchet) nevet, a chen (chetnun) szót adja ki, ami azt je-
lenti: kegy. Noé azért talált kegyet az Örökkévaló sze-
mében, mert a megfordítás művészetének mesterévé vált. 
Neki megvolt a képessége, hogy minden energiát átfor-
dítson negatív irányból a pozitívba. 

Ezért tanul a bölcs ember mindenkitől. Ahelyett hogy 
a gonosz generációja korrupttá tette volna, Noé ezt a le-
hetőséget spirituális növekedésre használta. A tanítómes-
terei a saját generációjának bűnös tagjai voltak. Noénak 
annyit kellett tennie, hogy tanuljon, és magáévá tegye a 
leleményességüket, az arroganciájukat, a szenvedélyüket, 
a féltékenységüket és a hevességüket, és használja ezeket 
építő módon, hogy közelebb kerüljön az Örökkévalóhoz.

Remélhetőleg mind megtanuljuk,hogyan alakíthat-
juk át az energiánkat, hogyan formálhatjuk azokat pozi-
tív cselekedetekké, hogy a lehető legjobb énünké tudjunk 
válni ezáltal.

fordítás • Agócs Ádám
forrás • aish.com
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idók a szomszédban sorozatunk következő célál-
lomása Horvátország. Először az ország egészé-

nek zsidó történelméről, majd a napjainkban az állam te-
rületén található zsidó életről ejtünk néhány szót.

A jelenlegi Horvátország területén valószínűsíthetően 
már a VII. században is éltek zsidók. A XIII-XIV. szá-
zadig azonban minimális információ van róluk. Erre az 
időszakra datálható a zsidók kereskedelmét és letelepe-
dését tiltó törvény, melyet azért hoztak, hogy a nem zsi-
dók előnybe kerüljenek velük szemben.

Valamivel később Zágrábban engedélyezték az izraeli-
ták letelepedését és kereskedelmét, zsidók és nem zsidók 
békésen éltek egymás mellett ekkor. Az ország többi ré-
sze a zsidók jelenlététől is virágzott (leginkább kereske-
delmi tevékenységüknek köszönhetően), és a régió gaz-
dagsága megnőtt. A zsidó népesség lélekszáma egészen 
1456-ig növekedett a jelenlegi Horvátország területén, 
amikor az akkori törvényhozók úgy döntöttek, hogy túl 
sokan vannak, ezért először fizikai bántalmazást alkal-
maztak, majd ki is űzték őket a területről. Ugyanakkor 
a spanyol és portugál inkvizíció elől néhány zsidó az 
akkori Oszmán Birodalom területére menekült (főleg 
Macedóniába és Boszniába), így a mai Horvátországba 
is, főleg Splitbe és Dubrovnikba, de számuk jelentékte-
len volt.

A XVII. század első felében továbbra sem engedélyez-
ték, hogy zsidók telepedjenek le a mai Horvátország észa-
ki részén. Gyakori jelenség volt, hogy Magyarországról 
zsidó utazókereskedők mentek az országba, de tartózko-
dásukat csak néhány napig engedélyezték. A század ele-

jén a horvát parlament (Sabor) megerősítette az állandó 
letelepedés tilalmát, amikor egy zsidó család megpróbált 
letelepedni Đurđevacban.

1753-ban, bár hivatalosan még mindig tiltották, Beck 
tábornok, a varaždini térség katonai parancsnoka engedé-
lyezte a zsidók letelepedését Bjelovarban, Koprivnicában 
és Varaždinben. A zsidókkal szemben bevett bánás-
mód megreformálása érdekében Franjo Patačić gróf, a 
varaždini királyi hivatal végzésével átfogó jelentést ké-
szített, melyben a zsidók állandó horvátországi tartózko-
dását támogatja azon az alapon, hogy „többségük keres-
kedő, és a kereskedelem növeli a városok virágzását”.

A zsidók Észak-Horvátországban való letelepedésének 
tilalma 1783-ig tartott, ezen II. József 1782-ben elfoga-
dott türelmi rendelete változtatott, mely leszögezi, hogy 
minden polgárnak egyenlő bánásmódban kell részesül-
nie. A teljes állampolgári jogokat fokozatosan (nagyon 
lassan) kapták meg a horvát zsidók. 1867-ben avatták fel 
az új Zágrábi Nagy Zsinagógát, Dr. Hosea Jacobi rabbi 
lett Zágráb főrabbija. 1873-ban Ivan Mažuranić bán alá-
írta a zsidók teljes jogi egyenlőségét lehetővé tevő rende-
letet, és a többi valláshoz hasonlóan állami forrásokat bo-
csátottak a közösségi intézmények rendelkezésére.

1879-től 1900-ig a horvátországi zsidó népesség száma 
869-ről 20 000-re nőtt. Több mint huszonkét zsidó kö-
zösséget hoztak létre a térségben, melyek közül a legna-
gyobb a zágrábi (3000 fő), valamint az eszéki (3000 fő) 
volt.  1900-ra a zágrábi zsidók 54%-a, az összes horvát 
zsidó 35%-a a horvátot vallotta anyanyelvének.

XX. század
A XX. század elején konfliktus alakult ki a horvátor-
szági cionista és az asszimilációt pártoló zsidó csoportok 
között. Miközben a cionisták meg akarták őrizni zsidó 
identitásukat, és erősítették az egykori Izraellel fennál-
ló kapcsolataikat, az asszimilisták azonosultak nem zsi-
dó társaikkal.

Mire a nácik megszállták Horvátország területét, már 
25 000 zsidó élt az államban.  Sok zsidó vándorolt az 
Egyesült Államokba és a Szentföldre, hogy elkerüljék a 

Zsidók a szomszédban –
Horvátország
Miklós Dóri

A közeljövőben két Észak-
Horvátországban található 

város, Varaždin és Koprivnica 
zsinagógáját újítják fel.

Tudtad-e, hogy virágzó zsidó közösség működik déli szomszédunknál?
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Zsidók a szomszédban –
Horvátország
Miklós Dóri

megpróbáltatásokat. A Horvátországban maradtak rend-
kívül gazdagok voltak, ami még nagyobb gyűlöletet vál-
tott ki a helyiekből. Továbbra is zsinagógákat és vállalko-
zásokat hoztak létre. Sok zsidó gyermek járt egyetemekre 
és művészeti iskolákba. 1941-ben a náci rezsim megtá-
madta a zsidó értelmiséget, ami miatt sokan a szomszé-
dos országokba menekültek. A Horvátországban maradt 
zsidók többségét 1943-ban deportálták Auschwitzba. A 
25 000 horvát zsidó közül csak 5000 élte túl a holokausz-
tot.

1945 és 1991 között a mai Horvátország Jugoszlávia 
részét képezte, ahol az ateizmus volt az elfogadott vallási 
nézet. Ennek megfelelően a még Horvátország területén 
élő zsidók sem gyakorolták vallásukat. A második világ-
háborútól egészen az 1990-es évek közepéig nem is mű-
ködött rabbi az országban.

A 2001-es népszámláláson 495 fő vallotta magát zsidó-
nak, közülük 323-an Zágrábban éltek. Szintén ebben az év-
ben a Héber Egyetem demográfusa, Sergio Della Pergola 
1700 főre becsülte a horvát zsidók lélekszámát (háromne-
gyedük Zágrábban, egynegyedük pedig Eszéken, Rijekában, 
Splitben és Dubrovnikban élt). Napjainkban kilenc horvát 
városban működik zsidó hitközség. A horvátországi zsidók 
a 11 helyi nemzeti kisebbség egyike.

Élet napjainkban
A horvát fővárosban zsinagóga (állandóan ott tartózko-
dó rabbival), könyvtár, család- és holokausztkutató köz-
pont működik. A helyi hitközség óvodát, idősotthont és 
Adria-parti üdülőhelyet is üzemeltet. A közösség tagjai 
között helyi ismert személyiségek (pl. tudósok, a kultu-
rális élet szereplői) is megtalálhatók. A Bet Israel nevű 
ortodox közösség bétmidrással (tanház), saját rabbival 
és imaházzal működik.  A Hugo Kon  Általános Iskola 
az egyetlen zsidó tanintézet az országban. A közösség 
emellett vasárnapi iskolát is működtet, valamint héber-

kurzusokat szponzorál. A fővárosi zsidó fiatalok számá-
ra ifjúsági szervezet, tánccsoport, országon belüli és azon 
kívüli táborok biztosítják a közösségi létet.

Zsidó szempontból az országban van még néhány lát-
nivaló. A dubrovniki Régi Zsinagóga a ma használatban 
lévők közül a legrégebbi szefárd imaház. Állítólag 1352-
ben épült fel, de a város csak 1408-ra datálja létrejöttét. A 
rijekai ortodox zsinagóga ma már sajnos nem tölt be val-
lási funkciót, kulturális műemlékként szolgál, mely a vá-
ros vezetésének irányítása alatt áll.

A napokban megjelent hír szerint két Észak-Horvátor-
szágban található város, Varaždin és Koprivnica zsinagó-
gáját újítják fel a közeljövőben. Az utóbbiba új emeletet 
építenek, valamint teljes rekonstrukciót végeznek rajta, a 
város és a Horvát Kulturális Minisztérium szponzorálá-
sával. A zsinagógát az 1870-es évek közepén építették, 
a második világháború alatt börtön, majd raktár műkö-
dött benne. Az előbbi felújításáról már 2006-ban dön-
töttek, de csak az idén fognak elkezdődni a munkálatok. 
Sajnálatos módon mindkét zsinagógát kulturális esemé-
nyek megrendezése céljából rekonstruálják.

Felhasznált források:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_
in_Croatia

https://www.worldjewishcongress.org/en/about/
communities/HR

https://www.jewishvir tuallibrary.org/croatia-
virtual-jewish-history-tour

https://jewish-heritage-europe.eu/2019/08/19/
croatia-renovation-of-synagogues/
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ő tíz évvel ezelőtt kaptam egy érdekes telefonhívást 
egy számomra ismeretlen hölgytől.

Ön nem tudja, ki vagyok – kezdte a nő – de Monsey-
ba látogatok nemsokára egy családi összejövetelre, ráadá-
sul nemsokára hatvanéves leszek. Arra gondoltam, hogy 
meglepem magam egy születésnapi ajándékkal, leülnék 
két órára önnel, hogy megbeszélhessük az életemet.

Amint meghallottam a hölgy ötletét, érdekelni kez-
dett a személye. Igennel válaszoltam a kérésre, hozzáté-
ve, hogy nagyon örülnénk, ha beszélnénk.

Amint beléptem a szobába reggel nyolckor, rögtön vi-
lágossá vált számomra, hogy egy nagyon egyedi személy-
ről van szó. Valamiféle kellem áradt belőle, feltűnően bá-
jos volt. Leültünk és megkérdeztem tőle, hol is szeretné 
kezdeni a meséjét.

– Az életem egy hatalmas tragédia – mondta –, hatvan-
éves vagyok, és nem értem el azt, amit elérhettem volna. 
Gyermekkoromban nagyon tevékeny voltam, és rengeteg 
szép álmom volt, de most úgy érzem, hogy egyiket sem 
sikerült megvalósítanom. 

– Hogy érti ezt? – kérdeztem.
– Nos, legelőször is: szerettem volna, ha a házasságom 

egy nagyszerű házasság lett volna. Tudom, hogy képes 
lettem volna egy igazán jó házasságot kötni és fenntar-
tani. Mégsem lett ilyen. Ne értsen félre: egy nagyszerű 
emberhez mentem hozzá, aki a lehető legjobbat akarja, 
tiszteljük egymást, de nem olyan mély és intellektuálisan 
kielégítő, mint amilyen lehetne. Másodszor: szerettem 
volna egy nagyon összetartó családot alapítani. Olyan 
gyerekeket szerettem volna, akik kitartanak egymás 
mellett, akármi történik; akik egy összetartó és egymást 
szerető csapatot alkotnak. Úgy alakult, hogy bár a gyer-
mekeim nagyszerűek, de útjaik különváltak, egymástól 
messze vannak minden értelemben. Néha még előítéle-
tesek is egymással. Harmadjára: a legnagyobb ambícióm 
a családon kívül az volt, hogy sikeres legyek a szakmám-
ban. De a munkám sosem volt olyan kielégítő, mint ami-
lyennek szerettem volna, hogy legyen. Akárhova is köl-
töztünk, mindenhol csak kevés munkalehetőség volt, volt 
olyan hely, ahol nem feleltem meg sehol. Be kell lássam, 
hogy sosem fogom szakmailag elérni azokat a sikereket, 
amelyeket szerettem volna. Ez a három legfontosabb te-
rülete az életemnek, amelyek a legnagyobb csalódást 
okozzák nekem.

Figyelmesen hallgattam, akartam, hogy érezze a tá-
mogatásomat. Az első óra azzal telt, hogy részletekbe 
menően elemeztük mind a három témát. Egy óra eltelté-
vel mindent átbeszéltünk, amit szeretett volna.

– Nos – mondtam – van még egy óránk. Miről szeret-
ne még beszélni?

Nem tudott válaszolni. Azt mondtam, gondolkodjunk 
együtt még egyszer az átbeszélt témákról, egy kicsit mé-
lyebben.

– Hány éves volt akkor, amikor megálmodta, hogy mi 
mindent szeretne elérni az életben? – kérdeztem.

– 18 – válaszolt – éppen végeztem a lányiskolával, és el-
döntöttem, mit is akarok az élettől. 

Ez meglepett. – Ez azt jelenti – mondtam –, hogy 42 
évig kitartott az álmai mellett. Nehéz lehetett…

Éreztem, hogy ebben az irányban kell tapogatóznom.
– Hadd kérdezzem meg, volt olyan álmod 18 évesen, 

amely arról szólt, hogy valamilyenné nem akarsz válni? 
– kérdeztem.

Egy pillanatig gondolkozott, majd határozottan meg-
szólalt.

– Igen, három ilyen is volt – mondta.
– És mik voltak ezek? – kérdeztem.
– Az első, hogy sosem leszek zsugori. Mindig is nagy-

lelkű akartam lenni, aki ad, és törődik másokkal. A má-
sodik, hogy mindig fejlődni akartam, olyan akartam 
lenni, aki sosem áll egy helyben spirituálisan és szel-
lemiekben. Mindig jobb és jobb ember akartam lenni. 
Mindig dolgozni akartam a tulajdonságaim fejlesztésén. 
És végül olyan ember akartam lenni, aki összekovácsol-

Bukás vagy dicsőség?
Chani Juravel

Te hogyan tekintesz a saját életedre?

B

Amikor megállunk, és 
átgondoljuk az életünket, 

sikereinket és bukásainkat, 
sose felejtsük el, hogy a teljes 

képet nézzük.
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ja a családot. Mindenkivel jóban akartam lenni, és nem 
akartam, hogy konfliktusok eltávolítsanak akárkitől is a 
családban. 

– És hogy sikerült teljesíteni ezen a három területen? 
– érdeklődtem.

– Nos –kezdte –, nem vagyok zsugori. Nem vagyok 
gazdag, de az otthonom mindig nyitott mások számá-
ra, és büszkén mondhatom, hogy nagylelkű vagyok. 
Ezenkívül úgy gondolom, hogy mindig fejlődöm. Mint 
látja, most is itt vagyok. Ez a születésnapi ajándék is, amit 
magamnakadtam, arról szól, hogy megértsem az élete-
met. Harmadrészt én vagyok az egyetlen a családban, aki 
mindenkivel jóban van. Vannak, akik nem jönnek el a 
mostani családi összejövetelünkre, de ez nem én vagyok, 
én mindegyiken ott vagyok.

– Ön csodálatos ember! – kiáltottam fel.
Meglepődött a reakciómon.– Csodálatos? Megbuktam! 

– válaszolt.
– Hadd mondjak valamit – kezdtem –, az első három 

területe az életének, amiről beszélt, olyan dolgokat érin-
tett, amelyek nincsenek teljesen az ember irányítása alatt. 
A házassága nem csupán önön múlik, a férjén is. A gyer-
mekei önálló személyiségek, akiknek saját döntéseik van-

nak. A munkáját rengeteg külső tényező befolyásolja, és 
nem okolhatja magát, ha nem ért el bizonyos dolgokat.

De az, hogy mivé formálja magát, az teljes mérték-
ben saját magán múlik. És nézze meg, mi mindent ért 
el! Negyvennégy évvel később még mindig kitart az el-
vei mellett. Ezért gondolom, hogy ön csodálatos ember. 
Remek döntéseket hozott, és az élete éppen ezért nem 
nevezhető bukásnak!

A hölgy boldog volt a válaszomat hallva. Újult erővel 
telve állt fel az asztaltól, élettel telibben, mint ahogy két 
órával ezelőtt bejött a szobába.

Amikor egy pillanatra megállunk, és átgondoljuk az életün
ket, sikereinket és bukásainkat, sose felejtsük el, hogy a teljes ké
pet nézzük. Fontos, hogy ne csak azt lássuk, amit nem értünk 
el, hanem azt is, hogy mit sikerült elérnünk. Ne csak a bukást 
tartsuk számon, a győzelmeinket is. Néha a győzelmeink azt 
jelentik, hogy mit nem tettünk meg. Sokszor a nemcselekvéstől 
leszünk erősebbek és jobbak. Sose felejts el önvizsgálatot tartani 
magadról teljes egészében – ha ezt teszed, biztos, hogy sok jót is 
találsz. Ehhez csak egy picit kell mélyre ásni.

fordítás • E. G.
forrás • TorahAnytime
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kell vallanom, nem vagyok oda az újszülött babá-
kért, de máris helyesbítek, mielőtt bárki is félre-

értene: rajongok minden egyes gyermekemért, de amikor 
újszülött kisbabák voltak, akkor még nemigen voltam ké-
pes rájuk hangolódni. Mert mit is csinál egy baba? Eszik, 
alszik, néha jön belőle valami, és persze sír. Emiatt az-
tán évekig úgy éreztem, szörnyű alak vagyok, ám néhány 
apatársammal történt eszmecsere után kiderült számom-
ra: nem vagyok ezzel egyedül. A többiek is arról mesél-
tek, hogy nem igazán érzik azt az úgymond elszakít-
hatatlanul szoros köteléket az újszülött gyermekük és 
maguk között, legalábbis az első pár hónapban semmi-
képp. Szinte mindegyiküknek időre volt szüksége ahhoz, 
hogy közte és pici babája között kialakuljon az igazi ra-
gaszkodás, a szeretet és kötődés.

A nők persze teljesen mások. Attól a pillanattól kezd-
ve, hogy világossá válik számukra, hogy babát várnak, 
máris túláradó szeretet tombol bennük a gyerek iránt, 
majd mire a kicsi világra jön, már egyenesen a fellegek-
ben járnak. 

Amikor az első fiam megszületett, a feleségem, 
amint megpillantotta őt, szinte extázisban sikoltozott: 
„Imádom!”– ezzel szemben én szorongással készültem 
arra a pillanatra, amikor majd először tarthatom kézben. 
Amikor a szépen letisztogatott újszülött babának neve-
zett pici csomagot a kezembe tették, hát … én inkább a 
csúcsos fejet, a kék erekkel átszőtt szürkésrózsaszín bőrt 
láttam és egy parányi arcocskát, amelyet szerintem csak 
egy anya láthat tényleg gyönyörűnek. 

– Gyönyörű, nem? –áradozott a feleségem a szülőágy-
ból.

Apai szeretet és az újév
Gavriel Horan rabbi

Az Örökkévalóra miért apaként és nem anyaként hivatkozunk? – a válaszra 
újszülött fiamnál találtam.

kifejezni és hálát mutatni a 
legértékesebb viszonzás, amit 

egy apa kaphat
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Apai szeretet és az újév
Gavriel Horan rabbi

– Aha … mindenesetre különleges… – motyogtam én 
összeszorított fogakkal, és közben arra gondoltam, hogy 
valószínűleg az adott helyzetben az apaság lényege kime-
rül abban, hogy bólogatni kell, mosolyogni és persze úgy 
tenni, mintha pont úgy éreznék, mint ő.

De vajon miért érzünk ennyire különbözően? Nyilván 
a hormonoknak megvan a maguk hangsúlyos szerepe eb-
ben az egészben, de gyanítom, a dolog ennél azért bo-
nyolultabb. A feleségem több mint kilenc hónapot töltött 
együtt a fiunkkal, azaz ennyi ideje volt arra, hogy min-
dennél szorosabb kötelék alakuljon ki kettejük között, 
egy olyan bensőséges és intenzív kapcsolat, amelyet egy 
férfi – aki hiába apa – elképzelni sem tud. Akkor és ott 
úgy éreztem, ki lettem hagyva ebből az egész baba-buli-
ból. A feleségem hordozta a szíve alatt, ő szülte meg, és 
ő táplálja. Nekem csak holmi másodlagos szerep jutott.

Aztán egy este minden egy csapásra változott meg. A 
kanapén ültem, és kezemben tartottam elsőszülött fia-
mat, aki egyszercsak rámnézett, bele a szemembe, és el-
mosolyodott. Az a mosoly nekem szólt! Abban a percben 
éreztem, hogy igen, eljött az én időm, a mi kapcsolatunk 
ideje. Kacagott, amikor a hasát csiklandoztam, sikongott 
amikor feldobtam a levegőbe, szeretet és ragaszkodás volt 
a szemében, amikor rámnézett, vagy amikor kicsi kezével 
a szakállamat matatta. Egyszerre több lettem a pelenka-
cserélő, babakocsi-tologató segéderőnél. Apa lettem.

Nos, talán valami hasonló magyarázat létezik arra is, 
hogy a judaizmus miért „atyánkként” (avinu) említi az 
Örökkévalót. Azaz nem a valóságos teremtőtől, az anyától  
származtatja a vallás a Teremtő fogalmát. A zsidó filozó-
fia értelmezése szerint az Örökkévaló a világ teremtésével 
a lehető legnagyobb dologgal ajándékozott meg bennün-
ket: a lehetőséggel, hogy folyamatosan megújuló kapcso-

latot ápolhassunk vele. Mint teremtőnk feltétel nélkül sze-
ret bennünket, teremtményeit, pusztán a létezésünk okán 
is – ahogy ezt egy anya is teszi. De ugyanakkor, akárcsak 
egy apa, vágyik a viszonzásra, vágyik arra, hogy elismerjük, 
hogy keressük a kapcsolatot vele, és aggódva várja, hogy 
rámosolyogjunk, hogy segítségül hívjuk, hogy köszönetet 
mondjunk neki, hogy életünk részévé válhasson.

A közeledő ünnepre sokan tekintenek úgy, mint egy 
olyan alkalomra, amikor az Örökkévalóhoz fordulva 
számba veszik vágyaikat, szükségleteiket a következő 
évre.  Mindannyian hosszú virtuális listát állítunk ösz-
sze fejben: egészség, boldogság, anyagi jólét, szeretet… 
De most, az új év felé közeledve, próbáljuk meg nem csak 
azt végiggondolni, hogy az Örökkévaló mit tehet értünk, 
hanem vegyük számba azt is, mi mit tehetünk Őérte, a 
vele való kapcsolatért? Hogyan tehetnénk Őt minden-
napjaink aktív részesévé? Ros hásáná alkalmával kezd-
jünk azzal, hogy köszönetet mondunk mindazért, amit 
már megkaptunk, megélhettünk, mert sokan vagyunk, 
akik anyagilag, egészségileg rendben, boldog családi pil-
lanatokkal a hátunk mögött zárjuk az évet. És ez nél-
küle nem ment volna! És igen, ne mulasszuk el kifejez-
ni azt, hogy tisztában vagyunk „atyai érdemeivel”, hogy 
mit adott hozzá a puszta létünkhöz, mert ezt kifejezni és 
ezért hálát mutatni a legértékesebb viszonzás, amit egy 
apa kaphat, és cserébe – biztosra veszem – megkapjuk az 
áldást az elkövetkező évre is.

Ahogy én is, amint legkisebb fiamat ringatom a ka-
romban, arra a pillanatra vágyom, amikor visszanéz rám, 
és a szeméből ezt olvasom majd ki: „Köszönöm, Apám.”

Fordítás • Csergő Éva
Forrás • aish.com
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om kippur az önmagunk gyarapításának napja le-
gyen, ne pedig a bűntudaté és szégyené, amelyromba 

dönt minket. Az erő napjának kellene lennie, nem olyan 
napnak, amikor vesztesnek érezzük magunkat az összes 
bűnért, amelyet elkövettünk. Hadd kínáljunk öt ötletet 
jom kippurra, melyeket ha észben tartunk, biztosíthatjuk 
vele, hogy gyarapítjuk magunkat.

1. Bűnt elkövetni emberi dolog
A kihágások listáját a hibák listájának kellene nevezni. A 
héber szó a bűnre, a chet, azt jelenti, hogy elvéteni a célt 
vagy hibázni.

Vajon a szülők azt akarják-e, hogy a gyerekük mind-
annyiszor gyötörje magát, ahányszor hibát követ el? 
Természetesen nem. Egy szerető szülő azt szeretné, hogy 
a gyermeke felelősséget vállaljon a hibáiért, és próbáljon 
meg megváltozni. Nem vagyunk attól rosszak, mert hibá-
zunk, csak emberiek. Az Örökkévaló nem várja el a töké-
letességet. Igazából az Örökkévaló a megtérés parancsát 
adta nekünk, vagyis, hogy változtassunk önmagunkon, 
tudva, hogy gyakran kudarcot vallunk. Úgyhogy ne légy 
szigorú magaddal!

2. Az önuralom megtapasztalásának öröme
Próbáld a jom kippurkor elsorolt hibák listáját annak 
a képnek tekinteni, amely azt ábrázolja, hogy milyen 
nagyszerű lehet az ember. Minden hiba mögött ott van 
egy eszmény az önmegváltoztatásra. Képzeld el, hogy 
az életed minősége mennyire megváltozna, ha akárcsak 
egyet uralnál ezekből a hibákból. Például az egyik hiba 
a listán a pletyka. Képzeld el, hogy eléred azt az szin-
tet, melynek segítségével soha többé nem mondasz rosz-
szat egy másik emberről. Gondolj bele, hogy mennyi jót 
tudnál a világnak adni, és mennyi pusztító energia lenne 
kiiktatva. Képzeld el, hogy uralkodsz az összes hiba fö-
lött! Ha ezekbe belegondolsz, lesz egy képed arról, hogy 
milyen nagyszerűen néz ki az emberi teremtmény.

3. Élj át több örömöt az életben!
A nagyünnepek imáiban azt ismételjük, hogy „Ő a 
Király, aki kívánja az életet”. Mint egy szerető szülő, az 
Örökkévaló azt szeretné, hogy jó életünk legyen, és él-
vezzük a kiváltságot, hogy élhetünk. A hibák elrabolják 
tőlünk az életörömöt. Például az egyik hiba a listán a mo-
hóság. Amikor túlesszük magunkat, túlsúlyosak leszünk, 
kivetkőzünk önmagunkból, és vacakokat eszünk, akkor 
úgy érezzük, elvesztettük az erőnket, vitalitásunkat és 
az életörömünket. Az Örökkévaló azt szeretné, ha hely-
rehoznánk a hibáinkat, mert tudja, hogy minden hiba 
csökkenti az életörömöt. Azt akarja, hogy változtassunk 
az életünk minőségén. Ahogy átnézed a listát, úgy látod, 
hogy minden hiba, amelyet elkövetsz, rossz hatással van 
az életminőségedre.

4. Éld át önmagad felfedezésének örömét! 
Válassz egy problémát a listáról, amivel a legjobban küsz-
ködsz, amit újra meg újra elkövetsz. Ahelyett hogy ide-

Ne lerombold, hanem
gyarapítsd magad!

Dov Heller rabbi

Öt ötlet, amelyet tarts észben, hogy jom kippur 
a megerősödés napja legyen
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Ne lerombold, hanem
gyarapítsd magad!

Dov Heller rabbi

geskednél miatta, próbálj meg inkább kíváncsibb lenni 
rá. Miért különösen nehéz neked? Fedezzed fel ennek a 
küzdelemnek a történetét! Mikor kezdődött? Mi a leg-
korábbi emléked arról, hogy küzdesz ellene? Az em-
lék mélyebb betekintést ad a jelentésébe? Milyen juta-
lomról hiszed tévesen, hogy ezért a kihágásért kapod? 
Ne add fel a reményt! Az Örökkévaló saját küzdelmet 
ad mindannyiunknak. Amilyen nyomasztók és ijesztők, 
fontos, hogy magunkévá tegyük őket, és ne elszaladjunk 
előlük. Tartsd észben, hogy a legnagyobb küzdelmünk 
sokszor a legnagyobb lehetőségünk a személyes átválto-
zásra.

5. Tegyük magunkévá a folyamatot!
Végigmentünk ugyanazon a listán tavaly, és végigme-
gyünk a listán jövőre is. Ez mutatja, hogy az élet egy fo-
lyamat. Nem létezik a győztesek köre, ahová be kellene 
jutnunk. Azok, akik az életre úgy tekintenek, hogy az 
vagy siker, vagy bukás, állandó nyomás alatt és csalódott-
ságban élnek. Jom kippur megtanít minket arra, hogy az 
életben nem létezik végső célvonal. Csak a folyamat van, 
hogy évről évre tegyünk meg mindent azért, hogy meg-
változzunk. Élvezd az utazást! Néha sikeres leszel, néha 
elbuksz. Az Örökkévaló nem aszerint ítél meg minket, 
hogy mennyire voltunk sikeresek. Aszerint ítél meg min-
ket, hogy milyen következetesen vagyunk jelen, és pró-
báljuk megvalósítani saját lehetőségeinket. Ahogy a rab-
bik mondják:

„Nincs elvárva Tőled, hogy befejezd, amit csinálsz, 
de nem vagy felmentve az alól, hogy megpróbáljad ma-
gadból a legjobbat kihozni. Most, amikor verjük a mel-
lünket, hogy felsoroljuk a hibáinkat, legyen biztosítva a 
magunk gyarapításának, és nem lerombolásának az él-
ménye. Ahelyett hogy szétszaggatnánk magunkat, ebben 
az évben tegyük jom kippur napját a személyes megerő-
södés, növekedés és fejlődés napjává. 

Fordítás • Szász Michaela
Forrás • aish.com

Próbáld a jom kippurkor 
elsorolt hibák listáját annak 

a képnek tekinteni, amely 
azt ábrázolja, hogy milyen 
nagyszerű lehet az ember.
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om kippurt úgy fordítjuk: a bűnbánat napja. Mit is csi-
nálunk jom kippurkor? Megvalljuk bűneinket. De mi-

ért érezzük furcsán magunkat, amikor ezt a szót halljuk, 
hogy „bűn”? Talán azért, mert nem hangzik túl zsidó-
san. Próbáljuk meg tisztázni, hogy mi is a zsidó felfogás 
és mik a hozzá kapcsolódó fogalmak ezzel kapcsolatban.

Értünk, nem a Teremtőért
Kezdjük azzal, hogy visszamegyünk a zsidó gondolko-
dásmód alapjaihoz. Mivel az Örökkévaló tökéletes, és 
semmiben sem szenved hiányt, nem mondhatjuk, hogy 
a teremtés az Örökkévalóért történt. Nem: nem azért te-
remtődött meg a világ, mert Isten unatkozott, kíváncsi 
volt vagy magányos. A teremtés célja ezek szerint a te-
remtettekkel kapcsolatos, azon belül is az emberekkel.

Ez azt jelenti, hogy a micvák – mit lehet és mit nem 
–, amelyeket a Teremtő adott, hogy általuk éljük az éle-
tünket, mind a mi hasznunkra vannak. Hogyan kelle-
ne éreznünk, amikor áthágjuk ezeket a parancsolatokat? 
Úgy, hogy mi magunk lettünk kevesebbek. Ez megle-
pő, hiszen hogyan is érzünk, amikor nem teljesítünk egy 
micvát? Bűnösnek érezzük magunkat. Azonban látnunk 
kell, hogy nagyon abszurd bűnösnek éreznünk magun-
kat, ahogy azt látni fogjuk a következő történetből:

Valaki szeretne kölcsönkérni tőled egy értékes tárgyat 
a családi örökségedből. Kölcsönadod, de figyelmezteted 
az illetőt, hogy legyen nagyon óvatos, lévén a tárgy egye-
di. De – ahogy az lenni szokott – az illető figyelmetlen-
ségből elveszti vagy tönkreteszi az értékes családi holmit. 
Hogy is érez most az illető? Valószínűleg bűnösnek érzi 
magát.

Most gondoljuk át ismét a történetet, de ezúttal egy 
fontos különbséggel. Most a tárgy nem valaki másé, 
hanem az illető a saját családi örökségét tette tönkre. 
Szörnyen érzi magát, ez biztos. Az érzés, amit most érez, 
azonban nem a bűnösség érzése. Amit érez, az bánat.

Tegyünk tehát különbséget a bűnösség és a bánat ér-
zése között:

A bűnösség az a rossz érzés, amelyet akkor érzünk, 
amikor másnak okozunk csalódást.

A bánat az a rossz érzés, amelyet akkor érzünk, amikor 
magunknak okozunk csalódást.

Nézzük most meg, hogy hogyan kellene éreznie annak 
az embernek, aki áthág egy parancsolatot. Ha logikusan 
gondolkodunk, azt mondanánk, megbánást kell éreznie, 
hiszen magának okozott csalódást. Azonban sokkal va-
lószínűbb, hogy bűnösnek fogja magát érezni. Miért van 
ez így?

A bűnösség érzése iránti vágy iróniája
A ros jesivám, Rav Noah Weinberg zc’l sokszor beszélt 
arról, mennyire mulatságos, ahogy az emberek a helyes 
dolgok megtételéhez viszonyulnak. Azt érezzük, hogy 
szívességet teszünk a Teremtőnek, hogy kisegítettük Őt. 
Ennek okán büszkeség tölt el minket, ha a helyes dol-
got tesszük – pedig valójában szerencsésnek kellene érez-
nünk magunkat, hogy megtehettünk egy olyan dolgot, 

amely az érdekünkben állt, és a javunkat szolgálta. Rav 
Weinberg ezért mindig azt mondta: ha jót tettél, ez az 
örömforrásod legyen, ne a büszkeségforrásod!

Ugyanígy amikor rossz dolgot teszünk, legtöbbször 
bűnbánatot érzünk, és nem megbánást. Akármennyire 
kellemetlen bűnbánatot érezni az Örökkévalóval kapcso-
latban, ironikus módon van valami vonzó is benne. Ez 
a téves érzés segít fenntartani az illúziót, hogy nem va-
gyunk olyan balgák és önsorsrontók, hogy szándékosan 
sérülést okozzunk magunknak a parancsolat áthágásával 
(pedig éppen ezt tettük).

Természetesen ha a nem betartott parancsolat megté-
tele fájdalmat okozott egy másik embernek, a bűnbánat 
teljesen helyénvaló érzelem. Csak akkor logikátlan, ha a 
helytelen tett csupán minket és a Teremtőt érintette.

Rav Weinberg mindig azt 
mondta: ha jót tettél, ez az 
örömforrásod legyen, ne a 

büszkeségforrásod!

Megbánás, nem bűntudat
Asher Resnick rabbi

A bűnösség érzésének abszurditása
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Megbánás, nem bűntudat
Asher Resnick rabbi

A micvák és az kihágások választása a szabad akarat által
Két gyökeresen különböző módon értelmezhetjük az is-
tenszolgálatot, héberül az avodat Hashemet.

1) Tóra perspektíva – a micvák, vagyis parancsolatok 
a mi érdekünkben vannak, a boldogságunkat szolgálják, 
míg a parancsolatok áthágása pontosan az ellentétes ha-
tást váltja ki. A szabad akaratunk tehát az istenszolgálat 
(több haszon és boldogság) és a parancsolatok nem be-
tartása (több sérülés, kevesebb boldogság) közötti válasz-
tásban van.

2) Általános „világi” perspektíva – a parancsolatok 
nem betartása olyan örömforrás, amelyet az Örökkévaló 
nem enged meg nekünk. Ezért itt a szabad akaratunk 
így nyilvánul meg: vagy avodat Hashem (kevesebb bol-
dogság), vagy kihágások (több boldogság). Példa erre: az 
emberek sokszor használnak olyan mellékneveket, ame-
lyek pontosan leírják ezt a nyakatekert gondolkodásmó-
dot. Gondoljunk csak a következő kifejezésre: ördögi-
en jó.

Ennek alapján négy lehetőségünk van az avodat Hashem 
területén. Először is vannak olyan tettek, amelyek örö
met szereznek az embernek, és az Örökkévaló engedi, il
letve olyanok, melyek sérülést okoznak az embernek, és az 
Örökkévaló tiltja. Ebben a két esetben nincs probléma: az 
ember az első esetben megteszi az adott dolgot, míg a máso
dikban nem. Nem itt nyilvánul meg az avodat Hashem iga
zi próbája és nehézsége.

Az igazi próba és nehézség akkor nyilvánul meg, amikor 
olyan dolgot szeretnénk megtenni, amely örömet szerez, de az 
Örökkévaló tiltja, illetve amely számunkra nem örömforrás, 
de az Örökkévaló megparancsolta. Ezen a két területen kell 
az Örökkévalót választani a saját egónk helyett.

Jom kippurkor gondoljuk át, hogy mely cselekedeteink tar
toznak ebbe a két kategóriába, és hogy hogyan tudnánk az új
évben dolgozni a javításukon. 

fordította és utószóval ellátta • E. G.
forrás • JewishClarity
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om kippurkor visszavonulunk az életünk normális 
menetéből, és belépünk a szentség területére. Nem 

eszünk, nem iszunk, fehéret viselünk, ami szimbolizál-
ja a lényünk angyali eredetét; a nap nagy részét imával 
töltjük. Ezek után, szinte azonnal, jön szukkot, és vele a 
tánc és az ének, evés-ivás – több napon át tartó mulatság.

Mivel magyarázható ez a földrengésszerű váltás az 
ünnepek témáiban? A válasz a zsidóság egyik filozófiai 
alapvetésében keresendő.

Amikor fiatal diák voltam, az egyik tanárunk szokása 
volt feltenni a következő kérdést: „mennyit kell változ-
nia egy embernek, hogy a változást értékes változásnak 
tekintsük?”. Diáktársaim egymás után álltak elő az ötle-
teikkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell mérni a 
sikert a spirituális fejlődés területén. Néhány perc eltel-
tével a tanárunk lecsendesítette az osztályt, és azt mond-
ta: „szeretném, ha mostantól tudnátok és emlékeznétek 
mindig rá: nincs olyan, hogy kis változás – minden válto-
zásnak, akármilyen kicsi is, hatalmas hatása van”.

Mit jelent az, hogy szent (héberül kedusa)? Kedusa 
– ezt a szót sokszor félreértjük. Van olyan elképzelés, 
amely arról szól, hogy a szentség nem más, mint a fizikai 
valóságtól való teljes elrugaszkodás, a szent a földi dolgok 
fölé emelkedett. Ha elképzeljük a szentséget, sokszor egy 
szerzetes jelenik meg a lelki szemeink előtt, aki a hegy te-
tején ül, és finoman beszél, de legalábbis olyasvalaki, akit 
már nem érint a napi taposómalom, a számítógépek, fő-
zés, bevásárlás vagy éppen a pelenkacsere.

Ez a felfogás távol áll a valóságtól. Az igazán szent ké-
pes teljes mértékben és szenvedélyesen kapcsolódni a sa-
ját belső énjéhez, ugyanakkor képes arra, hogy kifejezze 
ezt a mindennapos cselekedeteiben.

A kodes szó ellentéte, a hétköznapi, héberül így hangzik: 
chol. Érdekes módon a chol a héberben azt is jelenti, hogy 
homok. Miért? A homokot az különbözteti meg az átlagos 
piszoktól, hogy van egy érdekes tulajdonsága: akármennyi 
vizet öntünk a homokra, hogy az összeálljon, amikor a ned-
vesség eltávozik a homokból, a szemcsék ismét elkülönül-
nek, mintha rá sem öntöttünk volna vizet egyáltalán. A hét-
köznapi az eltávolodást jelenti az élet értelmétől. A szentség 
nem más, mint a lélek kapcsolódása a Teremtőhöz és a min-
dent átható és a teremtés szövetébe beleágyazott célhoz.

Jom kippurkor egy időre elhagyjuk a világunkat, hogy 
a testünket felemeljük a lelkünk szintjére. A fizikai vilá-

got úgy hagyjuk el, hogy nem viselünk bőrcipőt, nem mo-
sakszunk, nem eszünk, nem iszunk, és szellemi dolgokkal 
foglalkozunk. Ezt a napot az év legszentebb napjának tart-
juk – annál is inkább, mert a Tórában a Teremtő azt a szót 
használja jom kippurral kapcsolatban, hogy tahara (3Mózes 
16:30), ami azt jelenti, hogy megtisztulás és gyógyulás.

De szukkotkor nem a testünket emeljük a lelkünk 
szintjére, hanem sokkal inkább a frissen megtisztult lel-
künket és tisztánlátásunkat hozzuk le a testünkhöz. Fel 
kell tennünk magunknak a kérdést: most, hogy a bűnbá-
nó tíz nap mögöttem van, hogyan hozom le a dolgok ma-
gasabb szintű és tisztább értését a mindennapi életembe 
– és élek úgy, hogy az életem a legbelsőbb énem kifejező-
dése legyen? A válasz a kérdésre a szukka.

A szukka az a hely, ahol minden, amit csinálunk, meg-
emelkedik, és szentté lesz, mivel egy micva keretében 
csináljuk a tevékenységeinket. A szukkában való lakás 
micvája lehetőséget biztosít számunkra, hogy lássuk, mi-
lyen lenne az élet, amikor minden cselekedetünk az igazi 
mélységhez, szépséghez, és értelemhez kapcsolódik.

A Tóra azt tanítja, hogy az igazi szentség szintjének el-
éréséhez nem kell a világtól elrohannunk a fenti lélekvi-
lág felé, sokkal inkább meg kell ragadnunk a világot min-
den szépségével együtt, és meg kell töltenünk a mi egyedi 
isteni mivoltunkkal. Az idei szukkotkor emlékezzünk rá, 
hogy milyen magas szintet értünk el jom kippurkor, és 
találjunk módot arra, hogy az inspiráló pillanatok fel-
emeljék a mindennapi életünk kis dolgait.

fordítás • E. G.
forrás • aish.com

Az idei szukkotkor találjunk 
módot arra, hogy az inspiráló 

pillanatok felemeljék 
a mindennapi életünk 

kis dolgait.

Szukkot és az élet értelme
Moshe Gersht rabbi

Nem véletlenül van szukkot közvetlenül jom kippur után
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Szukkot és az élet értelme
Moshe Gersht rabbi
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Szimchát tórakor azonban 
táncolunk, megmutatjuk, 
hogy még a testünknek is 
óriási örömet okoz a Tóra 

megtartása.

Miért ünnepeljük a Tórát két alkalommal is az évben: 

sávuotkor és szimchát tórakor?

Ha sávuot ünnepe a Tóra átadását jelöli, akkor miért vá-
lasztották szimchát Tórát – közvetlenül szukkotot köve-
tően – az utolsó tóraolvasási ciklus befejezésének és kez-
désének napjává?

Továbbá miért van két ünnepe a Tórának, sávuot és 
szimchát Tóra? Ráadásul a kettőt teljesen eltérő mó-
don ünnepeljük. Sávuotkor egész éjjel fennmaradunk, és 
Tórát tanulunk, míg szimchát Tórakor táncolunk.

A két ünnep szükségességét egy olyan példázatban ma-
gyarázták, amelyet nemzedékről nemzedékre adtak át.

Egyszer egy király a következőt hirdette ki: bárme-
lyik alattvalója eljöhet, és megmérettethet a lánya kegye-
iért. Egy feltétel volt csupán: egyik kérő számára sem volt 
megengedve, hogy a házasság előtt találkozzon lányával, 
vagy akár csak lássa őt.

„Én azt hallottam, hogy zsémbes”– mondta az egyik. 
„Én pedig úgy hallottam, hogy siketnéma”– mondta egy 
másik. „Én biztosan tudom, hogy gyengeelméjű”– mond-
ta egy harmadik. A pletykák körbe-körbe jártak. Végül 
egy egyszerű, tisztaszívű zsidó szólalt fel. „Hajlandó va-
gyok feleségül venni. Mégis mennyire lehet rossz? Hisz a 
király lánya, és mind tudjuk, hogy milyen nagy a mi ki-
rályunk.”

A kijelentés híre gyorsan elterjedt, és a kérőt a palotába 
vezették. Mint kiderült, ő volt az egyetlen, aki önként je-
lentkezett. A király elfogadta a kérést, és kikiáltották az 
esküvő dátumát.

A páratlan esküvő után a vőlegény új otthonukba kí-
sérte a menyasszonyt. A nő felfedte fátylát, és a férj meg-
döbbent a szépségén. A pletykákra emlékezve úgy dön-
tött, próbára teszi a menyasszonyt. Beszélgetni kezdett 
vele, hogy kipuhatolja személyiségét és kifinomultságát, 
és kellemesen csalódott. Akárhogy vesszük, a felesége 
meghaladta legmerészebb reményeit és álmait. Annyira 
elragadta a felesége tökéletessége, hogy dáridót tartott 
szerencséjének megünneplésére.

A példázat magyarázata
A példázatban a király maga az Örökkévaló. Amikor 
oda akarta adni nekünk a Tórát, akkor felajánlotta azt 

mindegyik nemzet számára. Azonban az összes nem-
zet visszautasította, mindenki számára volt valami hiba 
benne, amivel nem tudtak volna együtt élni. Amikor az 
Örökkévaló felajánlotta a zsidóknak, akkor ők azt mond-
ták, náásze venisma – mindent megteszünk, és majd meg-
értjük (2Mózes 24:7).

A zsidó nép anélkül fogadta el a Tórát, hogy látták vol-
na, mivel hálásak voltak mindazért, amit Isten velük tett.

Noha a zsidó nép teljes mértékben elfogadta a Tórát, 
féltek a veszteségtől. Feltételezték, hogy a Tóra számos 
kötelezettsége megfosztaná őket örömüktől és szabadsá-

guktól. Hasonlóképpen a példabeszédben, ahol a vőle-
gény feleségül vette a király lányát, de tartott tőle, hogy 
egyes területeken csalódni fog. De ahogy a zsidók megta-
nulták a Torát, és elkezdték alkalmazni annak tanításait 
az életükben, kellemes csalódásban volt részük. Nemcsak 
hogy nem kellett feladniuk semmit, hanem úgy találták, 
hogy a Tóra minden szempontból a legnagyobb örömük-
re szolgál.

Ezért a tóraolvasás befejezésekor, amikor ismét bele-
kezdünk egy újabb évnyi tanulásba, akkor ünnepséget 
rendezünk, ez a szimchát tóra.

Sávuoton egész éjjel fennmaradunk és tanulunk, hogy 
megmutassuk készenlétünket és felkészültségünket a 
Tóra fogadására. Mivel ez egy szellemi elismerés, egész éjjel 

A tóraadás ünnepe – kétszer?!
Benyamin Buxbaum rabbi
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fennmaradunk a Tóra tanulmányozására. Szimchát tórakor 
azonban táncolunk, megmutatjuk, hogy még a testünk-
nek is óriási örömet okoz a Tóra megtartása.

Kérdezz meg bárkit, aki erőfeszítéseket tett a Tóra 
megtartásáért, mind ezt fogják mondani. Eleinte mind-
annyian attól tartottak saját természetükből fakadóan, 
hogy a Tóra bizonyos vonatkozásai korlátozó jellegűek 
lesznek. Legyen szóa szombatról, a kóserságról, a család 
tisztaságáról vagy a megfelelő beszéd törvényének meg-
tartásáról, mindegyikük számára volt olyan terület, amely 

próbára tette az elszántságukat. De mégis megtartották 
a Tórát, tudva, hogy ez a legértékesebb dolog. És ahogy 
növekedtek a judaizmusban, az életük minden területe 
javult.

Ezzel a megújult nagyrabecsüléssel közelítjük meg 
szim chát tórát. Tele vagyunk hálával a nagy ajándékért, 
melyet az Örökkévaló adott nekünk nagy szeretetével.

Fordítás • Szakács Noémi
Forrás • aish.com

A tóraadás ünnepe – kétszer?!
Benyamin Buxbaum rabbi
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om kippur napján a zsinagógákban felolvassák Jónás 
könyvét. A történet, amilyen ismerős, mélységeiben 

mégis annyira ismeretlensokunk számára. Ismerős Jónás 

küldetése, ismerős az elmenekülése előle. Ismerős a vi-
har a tengeren és a hal, amely Jónást elnyeli. Ismerős a 
tök és annak elhervadása. De vajon ismerős-e az üzenet? 
Egyértelmű-e számunkra, hogy miért ezt a könyvet ol-
vassuk fel jom kippurkor, illetve miért pont ekkor olvas-
suk fel? 

Mivel minden tórai vagy tanachi történet több szinten 
értelmezhető, szeretnék megosztani a kedves olvasóval 
egy verziót, amelyet Yosef Deutsch író foglal össze köny-
vében midrások és kommentárok alapján. Az allegória, 
mely a Zohár magyarázatain nyugszik (Alshich, Vilnai 
Gaon), így hangzik:

Jónás a zsidó léleknek feleltethető meg, akit az Örök-
ké való Ninivébe küld, hogy teljesítse feladatát. Ninive az 

Átutazó
Réti-Harmath Eszter

Jónás könyve egy kevéssé ismert olvasatban

Ros chodes elulkor 
a halhatatlan és tiszta 
lélek felébred bennünk, 

és megnézi, vajon jó úton 
halad-e küldetése felé

J
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olam házét, azaz jelen világunkat jelképezi. E lélek kül-
detése pedig az, hogy felhívja a többi lélek figyelmét a 
visszatérés lehetőségére, ezzel javítva a világon.

Ám Jónás a feladattól elmenekül. Bölcseink szerint 
azért, mert attól fél, hogy ha Ninive megtér, s ezzel 
szemben a zsidó nép nem, akkor sokkal nagyobb bünte-
tés jár majd a zsidóknak a hanyagságuk miatt. Jónás úgy 
gondolja, megteheti, hogy nem hajtja végre küldetését, 
megszűnik próféta lenni csak azért, hogy megvédje népét 
az Örökkévaló haragjától. 

Az allegóriánkban ez úgy hangzik, hogy a lélek nem 
hajtotta végre azt, amiért e világra küldetett. Ehelyett 
inkább Tarsis felé vette az irányt. Tarsis a jólétet, a ha-
tártalan világi örömöket (héberül gasmiut) jelképezi. A 
hajó, amelyen Jónás, a lélek utazik, az a test. A víz az a 
világ, amelyen áthalad az olamhábá-ba, az eljövendő vi-
lágba, amelyet pedig a szárazföld jelképez. A léleknek 
tehát át kell haladnia a tengeren, legyen az akármilyen 
viharos, hogy kiköthessen a szárazföldön. Arra viszont 
figyelnie kell, hogy melyik állomást választja, mert nem 
mindegyik szigeten lelhető fel az olám hábá. A hely, aho-
vá Jónás tartott, sem tartozott ezen helyek közé. A hajón 
utazók közül, ha a test metaforájaként nézzük, a kapi-
tány az agy, aki számon kéri a lelket: miért alszik, ami-
kor ekkora bajba kerültek!? A lélek először visszautasítja 

a felelősséget, hogy őmiatta lenne a veszedelem, hiszen a 
test az, aki bűnözni képes. Ugyanakkor a lélek irányítja 
a döntést – válaszol vissza az agy. Valójában tehát a lélek 
sodorta bajba a testet, amelyben utazik. A baj kijavítása 
is tehát az ő kezében van. De ha nagy a bűne, és ezáltal 
túl nagy veszélybe sodorta saját magát, akkor egy radiká-
lis megoldás következhet. A lélek és a test különválik, így 
megszüntetve a szenvedést. Jónást tehát a tengerbe ve-
tik, ahol a hal gyomrába, azaz a gehinnomba kerül. Ott 
elszámoltatnak a lélek bűnei, majd kérheti, hogy egy új 
testben hadd kerüljön vissza, s teljesíthesse, amit előző-
leg nem sikerült.

A fenti allegória tehát a halhatatlan lélek utazását mu-
tatja be a véges, materiális világban. Lelkünknek külde-
tése van ezen a világon. Sokszor bajba sodorhatjuk sa-
ját magunkat rossz döntéseinkkel. Ros chodes elulkor a 
halhatatlan és tiszta lélek felébred bennünk, és megnézi, 
vajon jó úton halad-e küldetése felé. Vajon mennyire árt 
saját magának és másoknak a döntéseivel? Itt az ideje a 
visszatalálásnak önmagunkhoz, igaz céljainkhoz, értéke-
inkhez. Ha visszatérünk, kapunk egy új lehetőséget, és 
a hal gyomrából kikerülve teljesíthetjük, amire hívatva 
vagyunk.

Forrás • Yosef Deutsch: Let My Nation Be Warned
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Az előző cikkben említettük, hogy a tórai zsidóság sem 
nem konzervatív, sem nem liberális. Ez a koordináta-
rendszer hidegen hagyja a háláchát értelmező bölcsein-
ket, az említett kategóriákat a külvilág erőlteti rá, illetve 
saját magához képest ítéli meg (és gyakran el) a Tórához 
hű zsidóságot, rajtuk keresztül pedig magát a Tórát. 

Pár hónappal ezelőtt az Egyesült Államok egyik leg-
konzervatívabb déli állama, Alabama azzal került a világ 
figyelmének középpontjába, hogy (a nyugati világ jelen-
legi trendjével ellentétesen) jelentősen megszigorította az 
abortusz törvényi feltételeit. A novemberben életbe lépő 
„Human Life ProtectionAct”-nek nevezett törvény értel-
mében az abortusz minden formáját betiltják, az orvos 
pedig, aki ilyet végrehajt, akár életfogytiglani börtön-
büntetésre is számíthat. A törvény tiltja a magzatelhajtást 
olyan esetekben is, ahol a leendő anya számára a gyermek 
kihordása súlyos lelki terhet jelentene, például nemi erő-
szak általi terhesség esetében. 

Ugyanezen ország egy jóval liberálisabb államában, 
New Yorkban viszont nem sokkal az alabamai törvény-
módosítás előtt éppen, hogy lazítottak a szabályozáson, 
a „Reproductive Health Act” nevű új törvény teljes mér-
tékben liberalizálja a magzatelhajtást, akár a terhesség 
harmadik harmadában is megengedi az abortuszt, még 
akkor is (és ez a legfontosabb változtatás), ha a magzat 
nem veszélyezteti az anya életét vagy egészségét.

Nézzük meg, ezekkel szemben mit mond a háláchá!
A magzatelhajtás alapesetben tilos (Sulchán Áruch, 

Chosen Mispát, 423:1), kivéve, ha közvetlenül veszélyez-
teti az anya életét (uo. 425:2). Fontos kivételt képez továb-
bá az az eset, amikor a magzat kihordása súlyos pszichés 
nehézséget jelentene az anyának, mint például a nemi 
erőszak általi terhesség (Cic Eliézer 13:102; 14:101). Ha a 
magzat olyan genetikai rendellenességet hordoz, amely-
lyel csak rövid ideig és komoly szenvedések mellett marad 
életben, a közelmúlt nagy rabbijai különböző állásponton 
állnak: Rabbi Mose Feinstein (Igro tMose, Chosen Mispát, 
II,69) szigorúan tiltja ilyen esetben is az abortuszt, Rabbi 
Eliezer Jehuda Waldenberg a már említett CicEliézer 

(i. h.) viszont jóval megengedőbb egészen a terhesség he-
tedik hónapjáig. 

Láthatjuk, hogy New York állam törvényeihez képest a 
háláchá az abortusz kérdésében meglehetősen konzerva-
tív, hiszen akkor is tiltja a magzatelhajtást, ha a gyermek 
kihordása nem veszélyezteti az anya életét, lelki egészsé-
gét, ráadásul még a vitás kérdésekben megengedőbb ál-
láspont is szigorú a terhesség utolsó harmadában.

Alabamához viszonyítva ugyanakkor azt látjuk, hogy a 
háláchá inkább liberális értékeket képvisel, hiszen példá-
ul a nemi erőszak általi terhesség esetében sokkal meg-
engedőbb.

Fontos tanulság, hogy az éppen a konzervatívok ál-
tal követett értékrend sem mindig áll annyira közel a 
Tórához, amennyire elsőre tűnik. Aki vallásos felbuz-
dulásból Alabama abortusztörvényét kritika nélkül tá-
mogatja, az ugyanúgy nem a Tórát képviseli, mint aki 
a New York-ival teszi ugyanezt. Még egy kicsit paradox 
is a helyzet: New York államban nagyságrendekkel több 
vallásos (és nem vallásos) zsidó él, mint Alabamában, így 
gyakrabban fordulhat elő, hogy ott egy vallásos asszony 
(valamelyik sajnálatos okból) háláchá által megengedett 
abortuszt szeretne. Ennek lehetőségét a liberális törvény 
(ahogyan korábban is) garantálja neki, míg ugyanezt a 
konzervatív Alabamában csak illegálisan (tehát veszé-
lyesebben) vagy messzire utazva tehetné meg. Az pe-

Tóra értékek és modern értékek: 
együtt vagy egymással szemben?
Silber Jehuda

Mi volt előbb, a Tóra vagy a modern világ értékei?

Az Istenetek szemében 
legyetek szentek, ne pedig 
az éppen aktuális morális-

ideológiai divathullámok 
képviselői szemében.
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dig, hogy a törvény megenged olyan dolgokat, amelye-
ket a háláchá tilt, érdemben nem befolyásolja a háláchá 
szerint élők életét. Ugyanakkor az abortusz legtöbb esete 
a noachita (nem zsidókra vonatkozó) törvények szerint 
is tilos (Szánhedrin 57b; Igrot Mose, Chosen Mispát 2,69), 
így egy azt korlátlanul megengedő törvényt (és az új sza-
bályozás éppen ilyen elemeket tartalmaz) talán támogat-
nunk sem igazán helyes.

A világban különböző ideológiák, világnézetek ver-
sengnek egymással. A liberálisabb, progresszívebb irány-
zatok képviselői igyekeznek lebontani a korlátokat, a 
konzervatívabbak pedig mindent megtesznek azért, 
hogy fenntartsák őket, időnként akár további szigorítás-
sal is reagálnak. A politika és a közbeszéd polarizálódik, 
mindkét oldalon félelmetes mértékben erősödik a popu-
lizmus, párbeszédre alig van esély. 

A világ folyamataira jó figyelni, hasznos látni, hogy 
mi történik körülöttünk, megérteni a folyamatokat. 
Talán még tanulni is lehet az érvelésekből, de az érték-
rendünket nem a XXI. század aktuális ideológiai divat-
jaihoz kell igazítani. Nyilván békére kell törekedni, de 
azért nem kell megszállottan igyekeznünk „jófejnek” len-
ni egyik oldal szemében sem. Nem a világ vége az sem, 
ha lelibsiznek, és az sem, ha leközépkoriznak. A mi mo-
rális iránytűnk a Tóra. Mivel az emberiség valószínűleg 
(a Messiás eljöveteléig) sosem fog teljesen a tórai érték-
rend és törvények alapján élni, így a különbségek fenn-
maradnak. 

A Smá Jiszoélben naponta legalább kétszer elmondjuk: 
„és legyetek szentek az Isteneteknek”. Az Istenetek sze-
mében legyetek szentek, ne pedig az éppen aktuális mo-
rális-ideológiai divathullámok képviselői szemében.
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Aki a cím alapján arra gondol, hogy egy kulináris cik-
ket tanulmányozhat, azt ki kell, hogy ábrándítsam: most 
nem a kóser konyha rejtelmeibe kalauzolom el az olva-
sót. Ebben az írásban ros hásáná közeledte kapcsán a méz 
judaizmusban játszó szimbolikus jelentőségéről lesz szó. 
Persze a méz kérdése a klímaváltozás és a méhek miatt 
is nagyon fontos manapság, de most ezekről a témákról 
nem esik majd szó.

Mi jut eszébe a legtöbb embernek a zsidóság kapcsán? 
A Dávid-csillag, Izrael, a kipa, a pajesz, a kóserság, a rab-
bik, a zene, a Nobel-díjasok sokasága. De mi a helyzet a 
méz és a zsidóság kapcsolatával?

A méz 54-szer szerepel a Tanachban.1 Talán a leghí-
resebb tórai említése a „tejjel mézzel folyó Kánaán” oda-
ígérése a zsidóságnak. Érdekesnek tartom megemlíteni, 
hogy a tudomány és a vallás ebben a kérdésben is egy-
másra talált, hiszen bár sokáig kételkedtek abban, hogy 
a zsidók több ezer éve találkoztak volna a mézzel, őseink 
– bizton állíthatom – ismerték eme nemes finomságot.2

Kóser-e a méz egyáltalán?
Mielőtt a méz szimbolikus jelentőségére rátérnénk, egy 
fontos halachikus kérdést kell tisztáznunk. Hogyan le-
hetséges, hogy a méz kóser? Egy, a méhekről és a mézről 
szóló cikkében Rabbi David Heber emlékeztet egy fontos 
halachikus szabályra: egy nem kóser állatból származó 
alapanyag nem lehet kóser. Így a nem kóser teve teje, és a 
nem kóser strucc tojása sem kóser. Mi a helyzet a méhek 
által készített mézzel? A rabbi a Gemarára hivatkozva azt 
írja, hogy bár a mézet a méhek készítik, nem valódi kivá-
lasztás által készül. A méz alapanyaga nem más, mint a 
kóser virágnektár.3

1 https://www.mainstreethoney.com/learn/learn-about-honey/history-
of-honey/

2 https://24.hu/tudomany/2010/06/09/tejjel-mezzel-folyo-kanaan-az-
utobbi-forrasa-is-megvan/

3 https://www.star-k.org/articles/kashrus-kurrents/624/do-bee-dont-
bee/

Saját meglátásom a témával kapcsolatban sokkal pró-
za ibb. Míg a teve vagy a ló teje, a strucc vagy a sisakos 
kazuár tojása szervesen köthetők az adott állatok szapo-
rodásához és utódneveléséhez, a méz a méhek számára a 
téli ételtartalékot jelenti. Ezenfelül pedig a tejet és a to-
jást az állatok a saját szervezetükből választják ki, míg a 
mézzel más a helyzet, ahogy arról Heber rabbi is írt.

A méz szimbolikája
A cikk elején említettem pár tárgyat és fogalmat, ame-
lyet gyakran emlegetnek a zsidóság kapcsán. Azonban 
tapasztalataim szerint a méz nem kap jelenleg méltó he-
lyet a zsidóság körében sem, pedig: „a mézevés gyak-
ran szimbolizálta a tórai tudás bevitelét” – állítja Jordan 
D. Rosenblum, aki a klasszikus judaizmus professzora 
a University of Wisconsinon, és aki egyben a Food and 
Identity in Early Rabbinic Judaism című kötet szerzője.4

S bár a zsidó ünnepek közül elsősorban a ros hásánához 
szokás kötni a mézet, miként a reggeli palacsintákat és 
süteményeket a sávuthoz, a méz az utóbbinál is jelen van. 
„A méz gyakran kapcsolatban volt a sávuottal, amely a 
Tóra elfogadását szimbolizálja.”5

Ezeken felül jom kippur estéjén is fontos szerepe lehet 
a méznek. Ilyenkor szokás a rabbinak „könyörögni” egy 
szelet mézes süteményért, amelyet a közösség tagjai közt 
oszt szét.6

Méz, méhek és érdekességek
Mint minden tórai téma, a méz kérdésköre is kimeríthe-
tetlen, azonban mivel ez nem egy könyvterjedelmű írás, 
a hagyományos és az ünnepi méhes-mézes témák mellett 
két kedvenc tanachi történetemet ajánlom az olvasók fi-
gyelmébe, remélve, hogy gondolatébresztő lesz számuk-
ra.

4 https://momentmag.com/honey-how-sweet-and-holy-it-is/

5 Uo.

6 https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2697265/jewish/
Honey-in-Jewish-Law-Lore-Tradition-and-More.htm

Szereti, mint zsidó a mézet? 
A zsidóság és a méz kapcsolatáról
Ferencz Dani

Egy nem kóser állatból származó alapanyag sem lehet kóser.



29

Forrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2019. október

Egy bíránál is fontos szerepet játszottak a méhek és a 
méz. Sámson egy oroszlán teteméből eszik mézet (Bírák 
14:9), amelyből szüleinek is ad, eltitkolva a méz egyértel-
műen tréfli forrását. Ennek kapcsán számos kérdés me-
rülhet fel bennünk. Kettőt felteszek én is: hogyan került 
a méhkaptár és a méz gyorsan az oroszlán tetemébe? Mit 
szimbolizál az oroszlántetembe csodaszerű hírtelenség-
gel került méz?

Bár a zsidóságban nem feltétlenül mindennapos téma 
a reinkarnáció kérdése, a Kabbala sokat foglalkozik vele. 
Többek közt az áll benne, hogy a túlzottan büszke embe-
rek méhként, vagy gilisztaként térnek vissza.7

7 https://www.myjewishlearning.com/article/reincarnation-the-
transmigration-of-a-jewish-idea/

Ha már az állatoknál és az érdekességeknél tartunk, 
a lélekvándorlás a görög bölcselő, Püthagorasz tanítá-
sában is feltűnik, illetve Platónnál is, akire erős hatást 
gyakorolhatott Püthagorasz. Az emberi lélek állati test-
be történő vándorlása pedig mindkettőjüknél jelen van. 
Az előbbi mestere pedig állítólag Ezékiel volt,8 akinél ezt 
olvashatjuk:

„Telítsd meg a hasad, és töltsd fel a tested az írással, 
amit adok neked. Ezután megettem azt, és olyan édes 
volt az íze a számban, mintha méz lett volna.” (Ezékiel 
3:2–4).

8 https://timsteppingout.wordpress.com/2016/12/28/pythagoras-and-
ezekiel/
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Finomságokat az ünnepi
asztalra!
Pácser Andi

Mézes almával töltött rántott csirkemell

A csirkemellet kiklopfoljuk, ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, és vékony almaszeleteket teszünk 
bele. Amikor kész, egy kevés mézzel megöntjük.
Feltekerjük, és fogpiszkálóval összeszúrjuk,hogy 
ne nyíljon szét.Panírozzuk, és kisütjük.Lehet mel-
lé mézes almaszószt is készíteni.Reszelt alma egy kis 
mézzel kikeverve és állni hagyni, míg levet enged.

Almás mézes kuglóf

Hozzávalók 12 szelethez:
20 dkg liszt
20 dkg langyos méz
12 dkg porcukor
5 db tojás
2 db alma
2 evőkanál víz
2 teáskanál sütőpor
1 csipet só
1 teáskanál őrölt fahéj
1 teáskanál őrölt szeg fűszeg

Elkészítés
A tojásokat kettéválasztjuk, majd a fehérjét a víz-
zel és a sóval felverjük. Szórjuk hozzá a cukor felét, 
és verjük tovább addig, amíg jó kemény nem lesz. 
Szitáljuk egy tálba a lisztet, adjuk hozzá a sütőport, a 
fahéjat és a szegfűszeget. A tojások sárgáját habosít-
suk körülbelül nyolc-tíz percig gépi habverővel, majd 
hozzáadjuk a maradék porcukrot. Laza mozdulatok-
kal hozzákeverjük a habot, a lisztes elegyet és az ol-
vasztott, de nem meleg mézet. Végül beleforgatjuk a 
kisebb darabokra vágott almát. A tésztát egy kivaja-
zott, liszttel megszórt kuglófformába öntjük, és 160 
fokon megsütjük 35 perc alatt. Vigyázat, a méz miatt 
hamar megéghet a süti! Ha szükséges, rakjunk rá sü-
tőpapírt vagy fóliát. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy 
elkészült-e a kuglóf. Amennyiben a sütibe szúrt tűre 
vagy késre ragad massza, süssük tovább. A tésztát a 
rácsra borítva hagyjuk kihűlni.

Almás-mézes párolt lilakáposzta

Hozzávalók
lilakáposzta
alma
vöröshagyma
málna vagy borecet
méz
só
köménymag
olaj

Elkészítés
Olajon köményt futtatunk, majd rádobjuk a felszele-
telt vöröshagymát és lilakáposztát, megsózzuk, fedő 
alatt megpároljuk. Málna- vagy borecetet öntünk rá, 
majd a felszeletelt almákat még néhány percig párol-
juk a káposztával. A legvégén mézet öntünk rá.

Almás céklasaláta

Hozzávalók
25 dkg cékla
2 db alma
1 db répa
1 db citrom
1 evőkanál méz
1 csipet só

Elkészítés
A nyers céklát és a répát meghámozzuk, alaposan 
megmossuk, majd egy nagyobb lyukú reszelőn az 
almával együtt lereszeljük. Összekeverjük a citrom 
frissen facsart levével, a mézzel és a csipet sóval. Jól 
összeforgatjuk. Ha van lehetőségünk, pihentessük 
egy-két órán keresztül, hogy az ízek jól összeérjenek.
Tálaláskor megszórhatjuk a céklasalátát napraforgó-
maggal vagy kis darabokra vágott dióval. Hűtőben, 
zárható üvegben vagy dobozban pár napig eláll. 
Készíthetünk hozzá joghurtos öntetet is.
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Mézeslapos almás krémes

Hozzávalók

A tésztához:
25 dkg finomliszt
1 kávéskanál szódabikarbóna
8 dkg porcukor
2 evőkanál olvasztott méz
5 dkg vaj
1 db tojás
2 evőkanál  tejföl

A töltéshez:
1820 db babapiskóta
1 dl rumos teja babapiskóta locsolásához

A krémhez:
1,5 kg alma
1 kávéskanál őrölt fahéj
20 dkg cukor
1 dl tej
2 csomag vaníliás pudingpor

Elkészítés
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk úgy, hogy rugal-
mas, nyújtható tésztát kapjunk. Ha nem akar össze-
állni, akkor még tegyünk hozzá 1 evőkanál tejfölt. 
Egy 23×38 cm-es, vajjal megkent tepsi hátán 2 lapot 
sütünk belőle.

A töltelékhez az almákat megmossuk, héját, 
magházát eltávolítjuk, majd lereszeljük. Egy lá-
basba tesszük a cukorral és a fahéjjal, és fedő alatt 
megpároljuk.A 2 csomag vaníliás pudingport a tejjel 
elkeverjük, a párolt almához öntjük, besűrítjük vele. 
A tűzről levéve kihűtjük.

A sütemény összeállítása: egy tálcára tesszük az 
egyik mézes tésztalapot, az almatöltelék felét rá-
halmozzuk, elsimítjuk. Kirakjuk rumos tejbe már-
tott babapiskótával, elegyengetjük rajta a maradék 
almatölteléket, és befedjük a második tésztalappal. 
Hűtőbe tesszük, csak másnap szeleteljük.

Vaníliás porcukorral jó vastagon megszórjuk a te-
tejét tálalás előtt. 

Mákos almatorta liszt nélkül

Hozzávalók
20 dkg darált mák
2 teáskanál sütőpor
Édesítő, pl. eritrit, stevia, xylit (ízlés szerinti  

     mennyiség)
1 citrom leve és lereszelt héja
3 db alma lereszelve
2 tojás
1/2 mokkáskanál fahéj

Elkészítés
Az egész tojásokat felhabosítjuk, majd hozzáadjuk a 
többi alapanyagot, jól összekeverjük.

Szilikon sütőformában 180 fokon 25-30 perc alatt 
készre sütjük.
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Nagyon fiatal gyerekeket ne vigyünk zsinagógába, mert 
ha sokáig kell nyugton ülniük, azzal azt érhetjük el, hogy 
megutálják a zsinagógába járást. Az pedig, ha engedjük, 
hogy rohangáljanak, a micvákra nevelésük ellen van. Ha 
lehetséges, vigyük őket a sófárfújásra és esetleg az ima 
néhány fontosabb részére, például az Unetane Tokefra, 
amely emeli a jirátsámájim- (istenfélelem-) szintjüket.

A tíz bűnbánó nap alatt bátorítsuk gyerekeinket, hogy 
minél több micvát csináljanak. Adjunk nekik pénzérmé-
ket, amelyekkel cedákát tudnak adni, vagy mondjunk ve-
lük együtt rövid zsoltárrészleteket.

A jomim noraim bemutatása idősebb gyermekeknek 
(10 évestől felfelé) sokkal bonyolultabb. Szánjunk időt 

arra, hogy beszélgessünk a gyerekünkkel többet, mint 
évközben szoktunk. Kérdezzük meg tőlük, hogy mit 
szeretnének jobban – egy csilivili telefont vagy meghá-
zasodni valakivel, akit tisztelnek. Valószínűleg az utób-
bit választják. Magyarázzuk el, hogy az öröm, amelyben 
más emberek által részesülünk, attól van, hogy látjuk a 
ruchniutjukat. Ez ahhoz hasonló, mint amikor azt érez-
zük, hogy szeretnénk közel lenni az Örökkévalóhoz. 
Beszélj velük arról, hogy milyen különleges képessége-
ket és tehetségeket adott nekik a Teremtő. Magyarázd el, 
hogy ezeket cheszedből adja, és azt várja, hogy jól hasz-
náljuk őket. Lássa a gyereked a te elulodat, hogy te ho-
gyan használod saját magad fejlesztésére. Magyarázd el 

Elul, ros hásáná és jom kippur 
gyerekeknek

Rebbecen Tzipporah Heller

Néhány tanács a nagyünnepi időszakra szülőknek
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neki, hogy elul az az időszak, amikor újradefiniáljuk ma-
gunkat, amikor nagy cheszedeket csinálunk, és amikor 
újra elkötelezzük magunkat, hogy a félbehagyott dolga-
ink sikerüljenek.

Mesélj történeteket olyan emberekről, akiknek sikerült 
átformálniuk magukat. Kérj bocsánatot tőlük, és báto-
rítsd őket, hogy ugyanezt tegyék az ő saját korábbi hibá-
ikkal kapcsolatban. Elul igazi üzenete, hogy használjuk 
kiazokat a pillanatokat, amelyek átformálhatnak minket, 
és kérjük az Örökkévalót, hogy küldjön számunkra ilyen 
pillanatokat.

Ros hásánákor megújítjuk a kapcsolatunkat az Örökké-
valóval azáltal, hogy elfogadjuk a malchutját, a királyságát. 
Ez ösztönözhet minket arra, hogy vágyjunk többek és job-

bak lenni. A gyermekek figyelmét könnyen elvonják a kül-
sőségek, mint például az új ruhák és a szimanim. A törté-
netek jó eszközök arra, hogy elmagyarázzuk az ol malchut 
sámájim koncepcióját. Mondd el a gyermekednek, hogy a 
céljuk az legyen, hogy teljesen elfogadják az Örökkévaló 
királyságát. Meg kell érteniük, hogy az egyetlen vágyunk 
megtenni az Teremtő akaratát. Mintha azt mondanánk a 
Teremtőnek: „ahova viszel engem, oda akarok menni”.

Idősebb tinédzserek nem szeretik, ha megmondják, 
hogy mit csináljanak. Ossz meg velük inspiráló gondola-
tokat és történeteket, amelyeket olvastál. Minél áttétele-
sebben beszélsz, annál egyértelműbben fogják meghallani, 
amit mondasz. Az egyetlen fontos dolog, hogy aszerint is 
kell cselekedned, mint amiről beszélsz. Kérdezd meg ma-
gad őszintén, hogy vagy-e azon a szinten, ahová szeretnéd, 
hogy a gyereked kerüljön.

Gondolkodj előre, és tervezz. Kérd az Örökkévalót, 
hogy adjon helyes szavakat a szádba, tiszta elmét, isteni 
segítséget és hitelességet, hogy a gyermekedet az igaz és 
egyenes úton tudd vezetni. 

fordítás • E. G.
forrás • naaleh.com

Elul, ros hásáná és jom kippur 
gyerekeknek

Rebbecen Tzipporah Heller

Kérj isteni segítséget, hogy 
a gyermekedet az igaz és 

egyenes úton tudd vezetni. 
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„Nincs férfi nő nelkül, sem asszony férj nélkül, 
egyikük sem lehet I-ten nelkül” (Gen.Raba 8:9)

Gazdagon díszített, kézzel festett egyedi Ketuba rendelhető neves 
kor társ kepzőművésztől. Külön kívánságra a Kala es a Hatan személyére jellemző részlet 

elemeket vagy egyeb kérést is figyelembe veve nemcsak hazassag levél 
de egy különleges művészi alkotás is lehet a házban.

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődni 
emilsingerfuer@gmail.com email cimen lehet.
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Lativ 19/20
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: szeptember 9.
Csatlakozás: egész évben
Helyszín: 1054 Bank utca 6. II. 6.

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


