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Köszöntő

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

Kedves Olvasók!
Az összes tórai szereplő közül Mózes az, akiről a legtöbbször olva-
sunk. Az öt könyvből négyben szerepel, és egy hetiszakaszt kivéve 
mindegyikben megtalálható Mózes neve. Ha évközben követjük a 
hetiszakaszokat, akkor azt látjuk, hogy az év eleji körülbelül három 
hónapot leszámítva, amikor is a beresit könyvét olvassuk, a maradék 
kilencben olyan történeteket olvasunk, amelyekben Mózes kulcssze-
replő. Ő az, akinek a vezetése alatt megmenekültek őseink az egyip-
tomi fogságból, aki megkapta és tanította a Tórát a sivatagban ván-
dorló őseinknek, és aki elvezette őket Izrael földjének határáig.

Egyértelműen ő a Tóra főszereplője.
Ezért is nagyon meglepő, amikor felfedezzük, hogy Mózes egy-

általán nem jelenik meg a hágádában. Az az ember, akinek a legna-
gyobb része volt abban, hogy őseink elhagyják Egyiptomot, nem ré-
sze a széderesti hágádá-felolvasásunknak. Egyszerűen nem teszünk 
említést róla.

A kérdés magától értetődik: miért? Miért gondolta a báál hágádá, a 
hágádá szerzője, hogy Mózest kihagyja a széderestéből?

Ez a kulcsfontosságú kérdés természetesen sok kis és nagy gondol-
kodót foglalkoztatott már, és számos válasz lelhető fel rá. Minden 
kedves Olvasónkat arra buzdítunk, hogy próbáljon meg felkészülni a 
klasszikus és modern magyarázatokból és a széderestén megbeszélni 
őket az egybegyűltekkel – parázs vita alapja lehet. Itt, a következő so-
rokban megpróbálunk egy lehetséges saját választ adni.

Válaszunk alapja pedig legyen a következő anekdota:
Egy chászid egy különös kérdéssel látogatta meg a rebbéjét. „Rebbe, 

álmot láttam, és ebben az álomban háromszáz chászid vezetője vol-
tam. Mit kellene tennem? Meg kellene alapítanom a saját chászid 
szektámat?” Mire a rabbi így felelt: „Gyere vissza, amikor háromszáz 
chászid arról álmodik, hogy te vagy a vezetőjük.”

Az igazi vezető számos jellemzője közül az egyik, hogy a vezetői 
posztot nem akarta magának. Úgy alakult az élete és a helyzet, hogy 
ő volt a legrátermettebb a feladatra. Az igazi vezető nem készül vezető 
lenni. Az önjelölt vezető mindig gyanús. 

Az igazi vezető nem keres követőket. Ragadnak rá a követők, akik 
felismerik a vezető egy vagy több területen mutatott nagyságát. A 
követők el- és felismerik, mi több, kimondatlanul ösztönösen érzik, 
hogy a vezető képes őket vezeti, képes nekik irányt mutatni és segíte-
ni a helyes úton. Az igazi vezető nem követel magának hatalmat má-
soktól, hanem felruház másokat erővel, tudással és hatalommal.
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Az igazi vezető tanár. Ismeri a helyes utat, és képes 
másokat ráterelni. Nem tévelyeg sem magát illetően, sem 
mások irányítását illetően: pontosan tudja, hogy mely 
döntések visznek előre, és mely döntések visznek a rossz 
útra. A Rámbám a Messiás jellemzői kapcsán a követke-
zőt írja:

Mivel a király, aki Dávid király nemzetségéből sarjad, 
bölcsebb lesz, mint Salamon király, és majdnem olyan 
nagy sprirituális szintű próféta lesz, mint Mózes, tanítani 
fogja az embereket, és megmutatja nekik az Örökkévaló 
útját. Minden nem-zsidó jönni fog hozzá, hogy tanuljon 
tőle (Mishne Tóra, hilchot tsuvá 9:2).

A történelem legfontosabb vezetője és királya – a 
Messiás – tehát szerepét tekintve elsősorban tanár lesz. 
A tantárgy, amit tanít, pedig az Örökkévaló útja. Az iga-
zi vezető alapvetően tanárként kell tekintsen magára.

És végezetül: az igazi vezető attól igazi, hogy vezetőket 
támaszt maga körül. Nem elnyom másokat, hogy vezető 
maradhasson, hanem inspirál arra, hogy mások is képe-
sek legyenek vezetni. A vezető célja az önállóság kifej-
lesztése másokban, azt szeretné, ha minél előbb és minél 
jobban képesek lennének a tanítványai, vezetettjei az ön-
álló cselekvésre. A vezető azért vezet és tanít, hogy má-
sok megtanuljanak vezetni és tanítani, amikor ő már nem 
lesz.

Mózes azért volt a zsidó nép eddigi legnagyobb veze-
tője, mert az imént felsorolt jellemzők mindegyikét tud-
ta, alkalmazta, mi több mindegyikben elérte a tökéletes 
szintet.

Mózes vezetési képességének állít emlékművet az, 
hogy nem szerepel a hágádában. Az ő vezetési képessége 
olyannyira nagy erejű volt, hogy most, évezredekkel ké-
sőbb is hatással van ránk. Nem lehet szavakkal leírni az 
ő nagyszerűségét – a szavak itt nem elegendők, akármi-
lyen dicsérők legyenek is. Biztosítani azt, hogy több ezer 
évvel később is fennmaradjon a zsidó nép, és azok szerint 
az elvek szerint maradjon fent, amelyeket Mózes tanított 
nekünk, a legnagyobb dicséret. Ez a kimondatlan emlék-
mű állít emléket Mózesnek. Minden más majdhogynem 
becsmérlés lenne. 

Mózes mindannyiunkban tovább él, nem lehet leszű-
kíteni a szerepét egy-egy kiemelt történetre. Ezért érzi a 
báál hágádá úgy, hogy Mózesnek ki kell maradnia a szö-
vegből.

Mózesre évezredek óta úgy hivatkozunk, mint szere-
tett tanárunkra, mentorunkra, vezetőnkre: Móse rábénu. 
Ennél nincs nagyobb dicséret.

Minden olvasónknak kóser peszáchot kíván

a Lativ staff

Cáv

Szent szemét
Max Weiman rabbi
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első templomi szolgálat mindennap a trumát 
hádesen volt, ami nem más, mint a hamu eltaka-

rítása. A kohen feladata az volt, hogy vegyen egy serpe-
nyőt, és vigye ki az oltáron felgyűlt hamut. Nem igazán 
izgalmas munka – annyira nem, hogy elgondolkodha-
tunk rajta, miért számít templomi szolgálatnak.

A bibliai versek elmondják, hogy a kohénnak át kel-
lett öltöznie: különleges ruhát kellett öltenie, mielőtt 
kivitte volna a hamut a táboron kívülre (3Mózes 6:3–
4). Miért kellett a kohénnek speciális ruhát felven-
nie ahhoz, hogy elvégezze ezt a piszkos munkát? Nem 
olyan ez az egész, mint a szemét kivitele? Hányan öl-

tözünk fel a legszebb ruhánkba mielőtt kivinnénk a 
szemetet?

Azt is tudjuk, hogy nem szükséges kivinni a régi ha-
mut, mielőtt új áldozatot hoznánk az oltáron. Ha ez így 
van, akkor miért nem elég egy jelképes levétel a hamu-
ból, miért kell az egészet kivinni? Mi ebben a különleges?

Ez az egész probléma emlékeztet engem valamire, amit 
egy kabbalista könyvben, a Tomer Devorah-ban olvastam, 
melynek írója Mose Kordovéró (1522–1570). Ez a könyv 
arról a parancsolatról szól, amely az írja elő, hogy hason-
lítsunk az Örökkévalóra, utánozzuk Őt. Érdekes módon 
Kordovéró rabbi egyenlőségjelet tesz egy gyermek pelen-

kájának kicserélése és az Örökkévaló jóindulata között, 
amikor is Ő maga „eltakarítja” a mi bűneinket.

A kabbalista rabbi mindössze két sorban képes volt 
arra, hogy megmutassa: az egyik leghétköznapi dolgot 
is fel lehet emelni a legtisztább misztikus tevékenységgé. 
Hány szülő, testvér és gondozó cserél pelenkát, és közben 
kihagyja a vele járó spirituális élményt?

Miniatűr Templom
Miközben leviszed a szemetet, sok gondolat járhat a fe-
jedben. Megpróbálhatod figyelmen kívül hagyni azt, 
amit éppen csinálsz, és gondolhatsz valami kellemesebb 
dologra. Gondolhatsz arra, hogy milyen kellemetlen dol-
got csinálsz, és vágyhatsz arra, hogy ne csináld. Vagy arra 
is gondolhatsz, hogy miért nem a szobatársad van a he-
lyedben éppen?

Vagy gondolhatsz arra is, hogy milyen áldott vagy: 
hogy vannak olyan dolgaid, amelyek szemetet termelnek. 
A szegény embereknek kevesebb szemetük van. Te ki-
dobod a megmaradt ételt, dobozokat és csomagolásokat 
– azért, mert meg tudtad őket venni. Elég pénzed van 
ahhoz, hogy mindent meg tudj venni, ami a csomago-
lással jön.

Gondolhatsz arra is, hogy a szemét kivitelének ered-
ménye a tisztább ház lesz. Kellemesebb lesz tőle a kör-
nyezet mindenki számára.

Gondolhatsz arra is, hogy milyen hálás vagy, amiért fi-
zikailag képes vagy levinni a szemetet.

Gondolhatsz arra is, hogy az Örökkévalónak is „ki 
kell vinnie a világ szemetét” mindenki után (gondoljunk 
a bűneinkre és a hibáinkra és a következményeikre), és 
azáltal, hogy most leviszed a szemetet, az Örökkévalót 
utánzod.

Amikor ilyen gondolatok járnak a fejedben, nem csi-
nálsz mást, mint felemeled a mindennapit, a nem szent 
dolgot, és áldássá változtatod. Átalakítod a fizikai vilá-
got spirituálissá.

Most már értjük, miért csinál a Tóra ilyen nagy ügyet 
abból, hogy ki kell vinni a hamut az oltárról. Ez a tevé-
kenység nem hétköznapi, hanem szent. És még valami: 
ez a micva jó példa arra, hogyan kell a hétköznapit szent-
té tenni minden más tevekénységünkben is.

Ezáltal az otthonodból kis Templom lesz. Kohénná 
válsz, aki éppen kiviszi a hamut az oltárról.

Hétköznapi szentség
Ha mélyebben belegondolunk, a legtöbb dolog, amit éle-
tünk folyamán teszünk, hétköznapi. Rengeteg időt töl-
tünk evéssel, alvással, tankolással, öltözködéssel, levetkő-
zéssel, tisztálkodással. Hihetetlen mennyiségű idő megy 
el ezekre a dolgokra. Miért tervezett az Örökkévaló egy 
olyan világot, ahol látszólag teljesen értelmetlen dolgo-
kat kell csinálni? Nem azt akarja, hogy szentek legyünk?

Néhány embernek az a válasza erre a kérdésre, hogy el-
vonul, messze a civilizációtól, egy barlangba, ahol medi-
tálhat és imádkozhat. Bár lehet, hogy elsőre nem hangzik 
rosszul, de nem úgy tűnik, hogy az Örökkévaló azt sze-
retné, ha ezt tennénk.

Nehezebb dolog benne élni a világban, és felemelni egy 
magasabb szintre. Ez az élet nagy kihívása – és az egész 
világegyetemé.

forrás • aish.com
fordítás • E.G.

Mi volt a mai leginspirálóbb élményed? Levittem a szemetet.

Az

Hány szülő, testvér és 
gondozó cserél pelenkát, és 
közben kihagyja a vele járó 

spirituális élményt?
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„És vették Áron fiai, Nádáv és Avihu, ki-ki a serpenyőjét, 
és tettek azokba tüzet, tettek rá füstölőszert, és bevittek 
az Örökkévaló színe elé az idegen tüzet, amit nem paran-
csolt nekik. Ekkor kijött a tűz az Örökkévaló színe elől, 
és megemésztette őket, és meghaltak az Örökkévaló szí-
ne előtt” (3Mózes, 10:1-2).

A bölcseink több magyarázattal is szolgálnak arra, 
hogy mi is volt Nádáv és Avihu bűne, amiért is azt a ha-
talmas büntetést kapták, hogy isteni tűz eméssze el őket. 
Ezek a következők:

1. Részegen vagy a megfelelően nyírott haj hiányában 
mentek be a Szentélybe, illetve nem viselték a papi ru-
hájukat.

2. Nem tisztelték meg az apjukat, Áront azzal, hogy 
odavigyék neki a tüzet.

3. Nem beszélték meg Mózessel, illetve egymással, 
hogy mit szándékoznak tenni.

4. Nem házasodtak meg.
5. Azt mondták: „Mikor fog ez a két öregember (Mózes 

és Áron) meghalni, hogy átengedjék nekünk a nemzedé-
künk vezetését?”

Mivel a Tóra egyértelműen elmondja mi is volt a 
bűnük – idegen tüzet hoztak –, miért érezték úgy a 
bölcsek, hogy saját magyarázatot is kell fűzniük hoz-
zá? Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy Nádávnak 
és Avihunak már a Szináj-hegynél meg kellett volna 
halnia amiért közönségesen viselkedtek akkor, ami-
kor az isteni jelenlét-próféciájában volt részük. Az 
ok, hogy nem kaptak ott rögtön büntetést, az, hogy 
az Örökkévaló nem akarta megzavarni a tóraadás örö-
mét, és ezért a büntetést későbbi időpontra halasztot-
ta.

Ez a magyarázat azonban további problémákat vet fel. 
A Szentély felszentelése, csakúgy, mint a tóraadás maga, 
hatalmas örömünnep volt. Ezt tudjuk a midrásból. Miért 
nem látjuk akkor itt is azt, mint a tóraadásnál, hogy az 
Örökkévaló „visszafogja” magát, és későbbre halasztja a 
büntetést annak érdekében, hogy ne zavarja meg az örö-
möt?

Mózes azt mondta a zsidó népnek: „távolítsátok el a 
jécer hárát (rossz ösztönt) a szívetekből, és istenfélelem 
és istenszolgálat lesz a jutalmatok. Mivel Ő Egy, úgy a 
ti szolgálatotoknak is egynek kell lennie (Jálkut Semini 
midrás 521).

A Neciv azt állítja, hogy már Mózes idejében voltak 
olyanok, akik vallásos eksztázisukban közel akartak ke-
rülni az Örökkévalóhoz. Azonban a választott eszkö-
zeik olyanok voltak, amilyeneket a Tóra nem támogat, 
vagy egyenesen tilt. Mózes a jécer hárára figyelmeztet-
te az embereket, vagyis arra, hogy tartsák magukat távol 
az Örökkévalóhoz való közelkerülés vágyától és a nem 
megengedett eszközöktől. Ez maga ugyanis a jécer hárá.

A bölcsek ezt mondják a versre:
És szólt Mózes: „Ezt a dolgot, amit megparancsolt az 

Örökkévaló, cselekedjétek, hogy megjelenjen nektek az 
Örökkévaló dicsősége” (3Mózes, 9:6).

Amikor valaki csupán a saját érzéseire támaszkodik az 
Örökkévalóhoz való közeledésében, nagy veszélybe so-
dorja magát és másokat. Ugyanis ha mindenki a saját ér-
zéseire támaszkodna, akkor sok szerteágazó út jönne lét-
re, ami ellentmondana az Örökkévaló egységének. Az 
egyedi utakat nem az érzések, hanem a Tóra kell, hogy 
irányítsa, ez garantálja, hogy az eredményül kapott isten-
szolgálat az Örökkévaló egységét fogja tükrözni.

Az istenszolgálat nem más, mint aprólékos figyelem-
mel irányított érzelmek és az Örökkévaló által lefekte-
tett szabályok elegye – vagyis a Tóra rendszere, amelyben 
benne vannak az egyén sajátos érzelmei és érzékenysé-
ge. Ha figyelmen kívül hagyjuk a Tóra előírásait, és csak 
a saját érzelmeinkre és intuíciónkra hagyatkozunk, ak-
kor félő, hogy az aranyborjú bűnét fogjuk újra elkövetni. 
Ugyanis az aranyborjú olyan bűn volt, amellyel a nép nem 
megengedett eszközök segítségével akart közel kerülni 
az Örökkévalóhoz.

Közel kerülni
Nádáv és Avihu, bár nagyszerű emberek voltak, nem vol-
tak képesek ellenállni a jécér hárá erejének. A saját ér-
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Törvény és eksztázis
Zev Leff rabbi
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Mi a gond egy kis lelkesedéssel?

zelmeik által diktált módon akartak közel kerülni az 
Örökké valóhoz. Ezt a gyengeségüket először a Szináj-
hegynél mutatták meg, ahol az isteni jelenlétet frivolitás-
sal és a tisztelet hiányával „üdvözölték”. Az Örökkévaló 
reménykedett benne, hogy ezt a hibára való hajlandósá-
got a Tóra adásának élménye helyre fogja hozni, tekin-
tettel arra, hogy a Tóra olyan kalauz, amely a belső lelki 
vágyódásainkat és érzelmeinket kívánja helyes mederbe 
terelni. Ezért lettek mindketten megkímélve a Szináj-
hegynél.

Azon a napon, amikor a Szentélyt felszentelték, és ez-
zel a jövőbeli istenszolgálat alapjait lefektették, Nádáv és 
Avihu megmutatta, hogy a Tóra javító ereje nem hatott 

rájuk. A saját tüzüket akarták hozni, amely a tervük sze-
rint később egybeolvadt volna az isteni tűzzel, amely az 
égből jött volna. A tüzet, amelyet hoztak, a Tóra először 
csupán tűzként írja le, csak később változott át „idegen” 
vagy „nem kívánt” tűzzé. A vágyuk, hogy közel kerülje-
nek az Örökkévalóhoz, nem volt „nem kívánt”, csupán a 
módszer, ahogy ezt el akarták érni.

Nádáv és Ávihu mindezt a kontroll nélküli jécer hárá-
juknak köszönheti. Közel akartak kerülni az Örök ké-
valóhoz, de közben figyelmen kívül hagyták az Örök ké-
való parancsait. Nem kértek tanácsot, nem tanúsítottak 
tiszteletet a bölcsek iránt, háláchikus kérdésekben ön-
állóan döntöttek, és tették ezt a tanáruk, Mózes jelen-
létében. Bementek a Szentélybe, megrészegülve az ér-
zelmeiktől, nem figyelve arra, hogy a ruházatuk vagy a 
kinézetük a Tóra szabályait követik-e vagy sem.

A Szentély felszentelése szolgált alapul az összes töb-
bi jövőbeli istenszolgálatnak. Éppen ezért az Örökkévaló 
már a kezdetektől hangsúlyozza a csupán az érzelmek ál-
tal vezérelt istenszolgálat veszélyét. Nádáv és Avihu halá-
la erős üzenetet hordoz a későbbi generációk számára: az 
istenszolgálat nem lehet csak érzelemalapú – legelőször is 
a háláchá előírásainak kell megfelelniük.

forrás • aish.com
fordítás • E.G.

Az istenszolgálat nem más, 
mint aprólékos figyelemmel 

irányított érzelmek és az 
Örökkévaló által lefektetett 

szabályok elegye
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együnk fel három fontos kérdést: 1) Hány micvát is 
teljesítünk szédereste? 2) A szédereste folyamán mi-

kor is teljesítjük az őket? 3) Milyen mélyebb jelentései 
vannak a micváknak?

Ha ezekre a kérdésekre adott válaszokkal felvértezve 
vágunk bele a széderestébe, garantáltan sokkal nagyobb 
spirituális élményben lesz részünk. Az első és a harmadik 
kérdésre a cikkünkben adunk választ, a másodikra pedig 
a mellékelt ábrát tanácsoljuk tanulmányozni az érdeklő-
dő olvasónak.

1. tórai micva: a mácáevés 

Miért eszünk macát?
A Tórában szereplő parancsolat: „Az első hónap tizenne-
gyedik napjának estéjén kovásztalan kenyeret egyetek a 
hónap huszonegyedik napjának estéjéig” (2Mózes 12:18).

A hágádában szereplő ok: miért mácát eszünk? Mert 
a tésztának, amelyet az apáink készítettek, nem volt ide-
je megkelni. A Királyok Királya, Áldassék a Neve, meg-
jelent nekik, és megváltotta őket, ahogy a Tóra mondja: 
„Kovásztalan kenyeret sütöttek abból a tésztából, amelyet 
Egyiptomból hoztak, nem kelt meg, mert kivezette őket 
Egyiptomból, és nem volt több idejük ott, nem készítet-
tek maguknak elemózsiát az útra.”

A széfer hahinuchban szereplő ok: a mácáevés köteles-
sége azt jelenti, hogy olyan mácát együnk, amely az öt-
fajta gabonából készült, és niszán tizenötödikének esté-
jén fogyasztjuk el.

Ahogy a vers mondja: „este egyél macát” – az este ni-
szán tizenötödikének estéjére utal.

A micva maga érvényben van akkor is, amikor peszáchi 
ál dozatot hozunk a Templomban, és akkor is, amikor 
nem.

A micva célja az, hogy a zsidó nép mindig emlékezzen 
azokra a nagy csodákra, amelyeket az Örökkévaló tett, 
amikor kihozta őseinket Egyiptomból.

Rámchál Derekh Hásem című könyvében a következő 
ok szerepel:

Hogy nem eszünk chámecot, macát viszont eszünk, an-
nak oka az, hogy amíg ki nem mentek a zsidók Egyip t  -
omból, össze voltak keveredve más nemzetekkel, csupán 
egy nép voltak a sok közül. Amikor elhagyták Egyip tomot, 
megváltott és elkülönített állapotba kerültek a többi néppel 
szemben. Amikor elhagyták Egyip tomot, a testük képes 
volt megtisztulni és elfogadni a Tórát és az Örökkévalót 
szolgálni. Annak érdekében, hogy ezt elérjék, azt a pa-
rancsot kapták, hogy minden chámecot távolítsanak el, és 
egyenek csak macát. A kenyér az ember fő étele és az ide-
ális étel ahhoz, hogy az Örökkévaló elérje a célját – a zsi-

dók megtisztítását. A kelés folyamata természetes, minden 
kenyér átmegy rajta. A kelés elősegíti az emésztést és az 
ízt is fokozza. Ez az ember számára is megfelelő, hiszen az 
emberben természetesen megvan a testi dolgok iránti vágy.

Azonban egy bizonyos időpontban a zsidók nem ehet-
nek chámecot, csak mácát ehetnek, hogy csökkentsék a 
testi dolgok iránt vezérlő rossz ösztönt. Ez automatiku-
san erősíti a spiritualitás iránti vágyat. Lehetetlen ugyan-
is, hogy az ember állandóan egyen, amit a szíve megkíván 
– ez nem célja ennek a világnak. Ezeken a napokon az a 
helyes, ha a fizikai világ iránti vágyunkat csökkentjük, és 
emeljük a spirituális szintünket. Ez a fő célja a mácáevés 
parancsolatának.

Jichák Berkovits, a Jerusalem Kolel vezetője a mácáról:
A mácának kettős természete van. Egyfelől a Tóra úgy 

hívja, hogy a „szegény ember kenyere”, mivel a zsidók ma-
cát ettek, amikor még rabszolgák voltak Egyiptomban. 
Ugyanakkor ez volt az az étel is, amelyet akkor ettek, ami-
kor elhagyták Egyiptomot, már szabad népként. Azt gon-
dolhattuk volna, hogy a megváltás után a zsidók hátra-
dőlnek, és megvárják, hogy megkeljen a tészta, és finom 
kenyeret esznek. Azonban a zsidó nép spirituális célja 
mindig az, hogy mácát egyenek, vagyis hogy a spirituális 
célokra koncentráljanak. A fizikai világ feladata az, hogy 
segítse az elsődleges célt. Más szavakkal: a fizikai világ lu-
xusa és kényelme csakis a spirituális célok elérésének kon-
textusában értelmezhetők, és csak ott van jelentőségük.

2. tórai micva: a kivonulás történetének elmondása

A tórai parancsolat: „mondd el a gyermekednek azon a 
napon, imígyen: az Örökkévaló tette ezt értem, amikor 
kihozott Egyiptom földjéről” (2Mózes 13:8).

Széfer Hachinukh:
Ne lepődj meg azon, hogy milyen sok micva kapcso-

lódik az Egyiptomból való kivonuláshoz. Ez az esemény 
ugyanis az alapja annak, amin a Tóra és az egész hitünk 
áll. Tudniillik ez az esemény az abszolút bizonyítéka az 
Örökkévaló teremtésének, valamint annak, hogy képes 
megváltoztatni a törvényeket, amikor úgy akarja – mint 
ahogy képes volt rá a kivonuláskor is csodák által. 

Noson Weisz rabbi, a Faith among the Pyramids című 
könyv szerzője a történet elmesélésének parancsolatáról:

Mit jelent az, hogy hit az Örökkévalóban? Sok em-
ber rámutat arra, hogy a kötelességünk, amely azt írja 
elő, hogy higgyünk az Örökkévalóban, valójában para-
doxon. Valaki vagy hisz az Örökkévalóban, amely eset-
ben teljesen felesleges a parancsolat, vagy nem hisz az 
Örökkévalóban, ez esetben pedig megparancsolni a hi-
tet teljesen abszurd. Ha nem hiszek a Teremtőben, akkor 
nincs, aki megparancsoljon akármit is számomra.

A parancsolat igazi „arca” az, hogy az egyénnek legyen 
kapcsolata az Örökkévalóval, és ezt a kapcsolatot ne sza-
kítsa meg sosem. Más szavakkal: a Tóra első parancsola-
ta arról szól, hogy az Örökkévalóval való kapcsolatunkat 
mindenáron fenntartsuk, mivel ez a kapcsolat a legfonto-
sabb minden kapcsolatunk közül. Ezért is van az, hogy 
a hit külső megnyilvánulásai mennyire nagyon fontosak.

Miért nem mondták az Egyiptomban élő zsidók a kö-
vetkezőt: „nincs szükség arra, hogy szembeszálljunk az 
egyiptomi viselkedéssel? A mi hitünk a szívünkben van. 
Miért is ne vennénk fel egyiptomi neveket, beszéljük a 
nyelvüket, és viseljük a ruháikat. Mi a köze a külső meg-
nyilvánulásnak ahhoz, amit gondolunk és érzünk?”

Az ok a következő: mindenfajta kapcsolatnak kinyil-
vánításra van szüksége. A filozófia a fejünkben lehet, de 
a kapcsolatoknak meg kell nyilvánulniuk a való világban.

1. rabbinikus micva: a márorevés

A hágádában a következőt találjuk a márorról:
Márorevés – mi az oka ennek a micvának? Az egyip-

tomiak keserűvé tették az apáink életét, ahogy a Tóra 
mondja: „Az életüket megkeserítették a kemény munká-
val, téglával és minden munkával, amit rájuk kénysze-
rítettek, minden olyan munkával, ami rabszolgává tette 
őket.”

Jichák Berkovits – Miért eszünk márort?
Azért eszünk márort, mert az egyiptomiak gyűlöltek 

minket, bántottak minket, és megkeserítették az életün-

ket. A munka normális esetben jó és produktív dolog. 
Azonban az egyiptomiak értelmetlen, kínzó munkát vé-
geztettek velünk napközben, este pedig kényszerítettek 
minket, hogy otthon vagy a mezőkön dolgozzunk. Miért 
eszünk márort? A megpróbáltatások tettek minket azzá, 
akik vagyunk. Simson Rafael Hirsch rabbi azt tanítja, 
hogy a mi népünk nem úgy született meg, mint ahogy 
más népek szoktak – földrajzi határok alapján vagy cso-
portok együttélésének és azok közös céljai mentén. Ezzel 
szemben mi idegen földön lettünk néppé, kínzások kö-
zepette, jogok és belátható jövő nélkül. És az Örökkévaló 
ekkor azt mondja nekünk: „a véretekben fogtok tovább-
élni”. Semmi természetes nincs a zsidó nép születésében. 
Mi az Örökkévaló népe lettünk, feltétel nélkül, teljes 
egészében. Ez azt is jelenti, hogy nekünk nincs helyünk 
ebben a világban, csak akkor, ha a Tóra útját követjük. 
Ehhez el kell viselnünk minden nehézséget, amit a sor-
sunk elénk vet. A máror szépsége, hogy egyszerre érez-
zük a fájdalmat és örömöt.

2. rabbinikus micva: a hálél elmondása

A hágádá szerint:
A kötelességünk megköszönni, dicsőíteni, felemelni, tisz-

telni, áldani Őt, aki mindezeket a csodákat megtette az őse-
ink számára és a számunkra is. Kivitt minket a szolgaságból 
a szabadságba, a bánatból az örömbe, a gyászból az ünnep-
lésbe, a sötétségből a fénybe, a megkötözöttségből a megvál-
tásba. Ezért hadd énekeljünk új dalt Neki, Hállelujá!

Kisokos széderre

T
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tudósok régóta tanakodnak azon, hogyan lehet az, 
hogy egy nép, amelynek létszáma kevesebb mint ne-

gyed százalék (emlékszünk Miltin Hammelfarb emléke-
zetes mondatára: „a zsidók teljes népessége kevesebb, mint 
a kínai nép évi születési rátájának statisztikai hibája”), 
ilyen hatalmas hatással van minden emberi tevékenységre.

Mi magyarázza meg azt hihetetlen tényt, hogy a hu-
szadik századi zsidók képesek voltak az összes Nobel-díj 
egyötödét megkapni, annak ellenére, hogy számban sokkal 
kevesebbek, mint más nép?

Talán az okokat a nép születésénél kell keresnünk.
Peszách öt fontos dolgot tanít arról, hogyan kell sike-

resnek lennünk és produktív életet élnünk. Ez az öt dolog 
természetesen, bár peszách kapcsán kerül elő, de az egész 
életünkre kihat az év minden egyes napján. Mivel mi, zsi-
dók annyira tudatában vagyunk ennek, annyira beleivó-
dott a nemzeti lelkületünkbe a kivonulás óta eltelt évez-
redek alatt, hogy talán emiatt meg van az a képességünk, 
mellyel teljesíteni tudjuk azt a feladatot, melyet a prófé-
ták így fogalmaztak meg: „legyünk a fény a nemzeteknek”.

Ez az öt dolog öt szóban foglalható össze: emlékezet, op-
timizmus, hit, család és felelősség. Lássuk őket egyenként.

Az emlékezet fontossága
Az ír katolikus írót, Thomas Cahillt annyira lenyűgözte az, 
hogy a zsidók szó szerint átformálták a világot, hogy meg-
írta nemzetközi sikerű bestsellerét, a The Gifts of the Jewst. 
Az egyik ilyen ajándék, melyet Cahill a zsidóknak tulajdo-
nít nem más, mint a történelem.

„Emlékezz, hogy idegen voltál Egyiptom földjén.” 
„Em   lékezz, hogy az Örökkévaló kivitt a szolgaság házá-
ból.” Emlékezni bibliai parancsolat. Furcsa, de a zsidók 
előtt senkinek sem volt fontos, hogy emlékezzen. És a zsi-
dóknál a peszách volt az, ami alapjául szolgál az emlékezet 
iránti elkötelezettségünknek.

A történelem az egyetlen olyan dolog, amelynek a se-
gítségével tanulni tudunk a múltunkból. A történelem se-
gít nekünk, hogy fejlődjünk, többek legyünk azáltal, hogy 
óriások hordoznak a vállukon. Hibát elkövetni – emberi 
dolog. Ha nem tanulsz az elkövetett hibából – a legna-
gyobb butaság. Ezért is nagyon fontos hallgatni George 
Santayana híres mondatára: „aki nem tanul a múlt hibái-
ból, az a hibák megismétlésére van ítélve”.

Tudjuk jól, hogy milyen szörnyű lehet emlékezet nél-
kül élni. Még neve is van ennek az állapotnak: Alzheimer. 
Ez az a betegség, amelytől talán még a halálnál is jobban 
rettegünk, mert az alzheimeres nem más, mint egy élő ha-
lott. Érdekes módon nincs szavunk arra, ami azt az álla-
potot írja le, amikor nem tanulunk a kollektív múltunk-
ból. Tudni, hogy mi történt előttünk nemzeti szinten, 
pontosan ugyanolyan fontos, mint tudni ugyanezt szemé-
lyes szinten. Csak akkor tudunk célokért és eszményekért 
élni – a személyes életünkben is –, ha tudjuk, mi történt a 
népünkkel.

Az emlékezet köti össze a múltunkat a jövőnkkel. A tör-
ténelmet sorssá alakítja. Meg kellett tanulnunk értékelni 
– és ez volt az első lépése annak, hogy nagyszerű néppé 
váljunk.

Az optimizmus fontossága
Peszách történetének alapos tanulmányozása arra vezet-
het minket, hogy felismerjük: Mózes legnehezebb felada-
ta nem az volt, hogy kivigye a zsidókat Egyiptomból, ha-
nem hogy kivigye Egyiptomot a zsidókból. Olyannyira 
meggyökeresedett bennük a rabszolga-mentalitás, hogy 
elvesztették a képességüket arra, hogy bízzanak a jobb 
jövőben.

Remény nélkül azonban minden esélyük elveszett.
Peszách igazi csodája – és egyben a jelentősége is eb-

ben rejlik –, hogy az Örökkévaló segítségével semmilyen 
akadály nem legyőzhetetlen. A zsarnokok, mint amilyen a 
Fáraó is volt, megbuktathatók. Egy olyan erős nemzet is, 
mint Egyiptom, legyőzhető. Rabszolgák szabad emberek 
lehetnek egyik pillanatról a másikra. Az elnyomottak le-
törhetik béklyóikat. Minden lehetséges, de csak akkor, ha 
merünk álmodni, és merjük álmodni a lehetetlent.

A kivonulás bibliai története által ihletett győzelembe 
vetett optimizmus hajtotta Martin Luther Kinget és köve-
tőit, hogy kivívják az egyenjogúságot. Maguk előtt látták 
Mózes példáját, ahogy vezeti a népét az Ígéret Földje felé.

Az optimista életszemlélet, amely a csodás történeteinket 
alapul, a második ajándék, amelyet a zsidók a világnak adtak.

A hit fontossága
A pesszimista, mondják, olyasvalaki, akinek nincs látha-
tatlan segítsége. 

Peszách ajándékai a világnak
Benjamin Blech rabbi

A zsidók hozzájárulása, amelyet a világnak adományozott, öt szóban 
elmondható: emlékezet, optimizmus, hit, család és felelősség.

Noach Orloweck rabbi, a The Haggadah: Gratitude in 
Action könyv szerzője:

A hágádá nem egyszerűen csak az Egyiptomból való 
kivonulásról szól. Ha jobban megvizsgáljuk a szöveget, 
látni fogjuk, hogy van egy nagyon gazdag szövevénye a 
rejtett mondanivalónak, amely rengeteg bölcsességet rejt 
a háláról és arról, hogy hogyan kell hálásnak lenni az 
Örökkévaló kegyességéért.

Vegyük például a dájénut. A dájénu nem csupán listasze-
rű felsorolása annak, hogy mi történt velünk a kivonulás 
alatt, nem csupán egy intellektuális gyakorlat arra nézve, 
hogy emlékeztessük magunkat a történet elemeire. Sokkal 
inkább az elégedettség attitűdjét szeretné közvetíteni.

Egyszer beszéltem egy fiatallal, aki nagyon nehez-
telt a szüleire, amiért ők „nem tesznek meg eleget érte”. 
Megkérdeztem tőle:

– Amikor gyerekkorodban beteg voltál, gondoskodtak 
rólad?

– Persze, de minden szülő ezt csinálja.
– Elláttak téged ruhával, könyvekkel, játékokkal, bi-

ciklivel és számítógéppel?
– Igen, és akkor mi van? – válaszolta – sokkal több do-

log van, amit nem kapok meg.
Minden szereteten alapuló kapcsolatnak – lehet az a 

szüleinkkel, házastársunkkal vagy az Örökkévalóval – a 
hála az alapja. Minden egyes apró dolgot, amit kapunk, 

észre kell vennünk, és hálásnak kell lennünk érte. Minden 
egyes kapcsolatunkról megírhatnánk annak dájénuját.

3. rabbinikus micva: a négy pohár bor

A Jeruzsálem Talmud pszáchim 10:1 a következőt mond-
ja a négy pohár bor rabbinikus micvájáról:

Mi a forrása a négy pohár bor micvájának? Rabbi 
Jochánán azt tanította Rabbi Benaja nevében: a micvát 
abból a versből tanuljuk, amely a megváltás négy foko-
zatát említi.

A Máhárál, a Gevuros Hashem a következőt mond-
ja:

Minden, ami a felsőbb világból lejön a mi világunk-
ba, négy részre osztható, mivel a négyes a sokszorosítás 
száma. Ez az alapelv a Tórából tanulható ki: „folyó jött 
ki Édenből, és négyfelé vált”. Ez mutatja, hogy minden, 
ami fentről jön a fizikai világba, négyfelé válik, amint el-
éri a mi világunkat, a sokszínűség világát. Ugyanígy a 
megváltás is négyfelé „vált”, négy szintje volt, és ezt írja le 
négy szóval a Tóra. Ez az oka annak, hogy a bölcsek elő-
írták a négy pohár bor micváját.

forrás • Portlan Kolel
fordítás • E.G.
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A zsidó optimizmus ennek az ellentétén alapul, mégpe-
dig azon, hogy teljes hittel hisszük, hogy meg vagyunk áld-
va isteni segítséggel, melynek forrása természetesen egye-
nesen az Örökkévaló. A hitünk egy személyes Istenben 
hitet ad saját magunkban, a jövőnkben és a képességünk-
ben, hogy jóra változtassuk a világot.

Szináj Istene nem azt mondta, hogy „Én vagyok az 
Örökkévaló, a Te Istened, aki az eget és a földet terem-
tette”, hanem azt, hogy „Én vagyok az Örökkévaló, a Te 
Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolga-
ság házából”. Miért is? Mert az alkotó Isten elméletben 
akár el is hagyhatta volna teremtményeit és világát, miután 
befejezte a teremtést. A kivonulás Istene világossá tette: 
mindig részt vesz a történelemben, különösképpen a zsi-
dó történelemben, és elköteleződött a túlélésünk mellett. 

Thomas Cahill nemcsak az egyistenhitet tulajdonítja a 
zsidóknak, de egy másik sorsfordító elméletet is. Ez pedig: 
a gondolat, hogy Istennel személyes kapcsolatunk van. Ez, 
ahogy Cahill írja, a kulcsa a nyugati civilizáció fő gondola-
tainak, a személyes számon kérhetőségnek, a lelkiismeret-
nek és a felelősségünknek magunk és a világ iránt.

A peszáchi történet azt üzeni számunkra, hogy a törté-
nelem nemcsak véletlenszerű történések sorozata. A törté-
nelem nem más, mint isteni mesterterv. Előre megalkotott 
rendje van. A „rend” szó héberül „széder” – ezért nevezzük 
az egyik legfontosabb peszáchi rituálénkat ezen a néven. 

A hit adja meg számunkra azt a bizonyosságot, hogy 
akármik is legyenek a napi problémáink, a történelem a 
végső, messiási megváltás felé halad. Ez motiválta mindig 
is a zsidókat, hogy a haladás mozgatórugói legyenek, és tö-
kéletesítsék a világot.

A család fontossága
A peszách a világ tökéletesítése kapcsán egy fontos do-
logra tanít minket: ezt a tökéletesítést a családunkon kell 
kezdenünk.

Az Örökkévaló nem úgy alkotta meg a nemzetét, hogy 
azt parancsolta, gyűljenek össze több százezren egy köz-
téren, hanem úgy, hogy azt kérte a zsidóktól: menjenek 
haza, és az otthonaikban tartsanak családi szédert. Töltsék 
az időt a családdal, a gyerekkel, akik kérdeznek, és a felnőt-
tekkel, aki újra és újra átélik a történelmet.

Ez túl egyértelműnek tűnik. A gyerekek a jövőnk. Ők 
azok, akiknek leginkább szükségük van a figyelmünkre. Az 

Istennel való személyes 
kapcsolatunk a kulcsa a 
nyugati civilizáció két fő 

gondolatának, a személyes 
számon kérhetőségnek és a 

lelkiismeretnek

otthon az, ahol legelőször kialakítjuk az identitásunkat és 
felfedezzük az értékeinket.

Az otthonainkban vetjük el a jövő magjait, és biztosít-
juk népünk folytonosságát. Nem csoda, hogy a tórama-
gyarázóink rámutatnak arra a tényre, hogy a Tóra legel-
ső betűje a bét, amelynek a jelentése: ház. Minden tórai 
alapelv akkor érthető meg, ha felfogjuk a család elsődleges 
fontosságát.

A világ gúnyolhatja a zsidó szülőket, amiért azok túl ag-
gódók, és túlságosan gyerekközpontú életet élnek, de ők 
azok, akiknek leginkább köszönhető a gyerekeik hihetet-
len teljesítménye.

A széderestén a gyerekeket arra bíztatjuk, hogy ők le-
gyenek a középpontban, és a kérdéseiket tisztelettel kezel-
jük. Ez az első lépés a zsidó zseni kifejlesztéséhez.

A felelősség fontossága
Van egy komoly kérdés, amelyet fel kell tennünk, miközben 
az isteni megmenekítésünket ünnepeljük. Megköszönjük 
az Örökkévalónak, hogy kihozott minket, de miért hagyta, 
hogy áldozatai legyünk ilyen szörnyű bánásmódnak?

Egy hihetetlen válasz tűnik elő, amint számba veszünk 
néhány tórai szöveget. Rabszolgák voltunk Egyiptomban 
– és éppen ezért empatikusak kell, hogy legyünk a ne-
héz sorsúakkal, akármelyik generációról is legyen szó. 
Rabszolgák voltunk Egyiptomban – és éppen ezért törőd-

nünk kell az idegenek, az otthontalanok és a szegények 
jogaival. Átéltük az elnyomatást – és éppen ezért min-
denki másnál jobban meg kell értenünk az elnyomottak 
fájdalmát.

Az igazságtalansággal való találkozásunk nagymér-
tékben hozzájárult ahhoz, hogy felkészítsen minket arra, 
hogy mi legyünk a szószólók azokért, akiknek a fájdalmát 
nagyon is megértjük.

A szenvedés célja az volt, hogy olyan emberekké váljunk, 
akik elkötelezettek a világ igazságtalanságának kiküszöbö-
lése mellett, hogy partnerei legyünk az Örökkévalónak ab-
ban, hogy a világot érdemessé tegyük a végső megváltásra.

Úgy kezdjük a szédert, hogy meghívjuk az éhezőt és a 
szegényt, hogy vegyen részt a lakomán. Úgy fejezzük be a 
szédert, hogy kinyitjuk az ajtót Elijáhu prófétának. A má-
sok iránti felelősség teljes elfogadása a Messiás eljövete-
lét sietteti.

A legfiatalabb korunktól kezdve ezekkel az erős üze-
netekkel vagyunk körülvéve minden szédereste. Az em-
lékezet, optimizmus, hit, család és felelősség az alapvető 
jellegzetessége a népünknek, és csakis ezek miatt voltunk 
képesek arra, hogy sokkal többet elérjünk, mint azt bárki 
is gondolta volna. 

forrás • aish.com
fordítás • E.G.
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eszách fő témája a megmenekülésünk és a töretlen hi-
tünk az Örökkévalóban. Az ünnep altémája – ima és 

tágabb értelemben vett kommunikáció az Örökkévalóval 
– ugyanilyen erősen van jelen. A Rambam azt tanítja, 
hogy a megmenekülésünk csak és kizárólag az imának 
köszönhetően történt, tekintve, hogy minden más érde-
münk már elveszett.

Az egyik kommentátorunk felhívja a figyelmet arra, 
hogy az Örökkévaló különleges hanggal áldotta meg 
Jichákot (hakol kol Jákov). Ettől a pillanattól kezdve 
Izrael népének nem volt szüksége formális imára, a kö-
nyörgésüket, kiáltásukat, akármilyen általános legyen, az 
Örökkévaló meghallgatja. Ahogy egy anya, aki odafigyel 
a gyermeke kimondatlan kívánságaira, ugyanígy figyel 
ránk az Örökkévaló.

Az Örökkévaló azt mondta Ávrahámnak, hogy a gyer-
mekei négyszáz évig rabszolgák lesznek. Azonban a zsi-
dók kétszáztíz év után elhagyták Egyiptomot. Az ellentét 
legismertebb feloldása az, hogy a rabszolgaságot Jichák 
születésétől számítjuk. Van, aki azt állítja, hogy a négy-
száz év nem pontosan értendő, egyfajta misztikus szám. 
A rabszolgaság vége ugyanis attól függött, hogy Izrael 
gyermekei mikor szólnak az Örökkévalóhoz könyörgés-
sel. Úgy adódott, hogy a négyszáz év egybeesett Jichák 
születésének napjával. De ha a zsidók hamarabb szóltak 
volna az Örökkévalóhoz, akkor a rabszolgaság kezdete az 
eredeti prófécia idejéhez lett volna kötve.

És mégis azt látjuk, hogy amikor a zsidók végre szó-
lítják az Örökkévalót, a helyzet rosszabbá vált. Rav 
Schwadron úgy magyarázza ezt a különös jelenséget, 
hogy a szenvedés mennyisége előre meg lett határozva. A 
zsidó nép kétszáztíz év alatt elszenvedte a négyszáz évre 
kirótt mennyiséget. Tanulság? Amikor úgy tűnik, hogy a 
saját kihívásaink kezdenek elviselhetetlenné válni, ez ta-
lán azért van, hogy a Teremtő gyorsítsa a megváltás eljö-
vetelét az életünkben.

A Tiferet Simson azt az érdekes megfigyelést teszi, 
hogy a szavak, amelyekkel a Tóra a zsidók imáját írja le, 
igazából formátlan, szavak nélküli kiáltásokat és nyögé-
seket jelentenek. Az Örökkévalónak nincs szüksége arra, 
hogy szavakat halljon, és abból értse az egyén fájdalmát. 
Ő mindig velünk van, érzi a fájdalmunkat, ahogy a vers is 
írja: „itcha anochi becárá” – veled vagyok a bajban. 

A peszách szó maga két részből áll: pe és szach, vagy-
is: a száj beszél. Amikor felszabadultunk a rabságunkból, 
a beszédünk ereje is felszabadult. Ezért van az, hogy az 
egész széderesténk kérdések és válaszok sorából áll.

A Szichot Baavodat Hashem rámutat, hogy a szédereste 
különösen alkalmas arra, hogy az imáink meghallgatásra 
találjanak. Nemcsak azért, mert ezt az ünnepet pe szách-
nak, vagyis „beszélő száj”-nak hívják, de azért is, mert a 
mácát a Tóra a szegények kenyerének nevezi – kenyérnek, 
amely fölött rengeteg szót mondunk.

A má nistana előtt a hágádá a következőt mond-
ja: „most a fiú kérdez”. Ezen a ponton kérhetünk az égi 
Atyánktól mindent, amire csak szükségünk van. Amikor 
esszük a mácát, kérhetjük az Örökkévalót, hogy válaszol-
jon imáinkra, és amikor megemlítjük a gyereket, aki nem 
képes válaszolni, kérhetjük azt, hogy nyissa meg a szán-
kat, hogy imádkozhassunk a szellemi fejlődésünkért.

forrás • Naaleh.com
fordítás • E.G.

 

Peszách – tessék beszélni!
Shira Smiles

A hiányzó pénz
Slomó Farhi

Peszách ünnepe és a beszéd elválaszthatatlan kapcsolatban állnak A feddés sokszor elkerülhetetlen – de nem mindegy hogyan 

Amikor esszük a mácát, 
kérhetjük az Örökkévalót, 
hogy válaszoljon imáinkra

az igazság és az emberi 
méltóság kell legyen a két 

vezérlő elvünk

pám sok évig egy zsidó iskola igazgatója volt. El kö-
te lezett tanárkért minden diákja sikeréért és jólété-

ért felelősséget érzett. Rengeteg diákja fejlődésének volt 
tanúja az alatt a sok év alatt, amíg tanított. Egy történe-

tet azonban sosem fogok elfelejteni – egy olyan történet, 
amely hosszú évek távlatából is úgy él bennem, mintha 
most történt volna.

Egy alkalommal egy fiú elhatározta, hogy behozza az 
iskolába az összes pénzt, amelyet a születésnapjára ka-
pott. Az anyukája tanácsa ellenére be is hozta: belépett az 
osztályterembe nyolcvan dollárral a kezében. Azonban 
hamar megtanulta, hogy az édesanyájától bölcs tanácsot 
kapott. Néhány órán belül az összes pénze eltűnt, és a fiú 
összeomlott.

Abban a pillanatban, hogy az apám hírét vette mit 
történt, tudta, mit kell tennie. Minden egyes diákot kü-
lön-külön félrehívott, és beszélt velük. Megkérdezte tő-
lük, hogy megtalálták-e a pénzt, esetleg véletlenül el-
tették-e, és elfelejtették visszaadni. A fiúk egyesével 
bementek apám irodájába egy rövid interjúra.

Miután láttam a fél osztályt üres kézzel, jött egy fiú, 
akinek valami dudorodott a hátsó zsebében. Úgy tűnt, 
hogy egy pénztárca. „Biztosan tudod – mondta az apám 
a fiúnak –, hogy az egyik osztálytársad elvesztette a 
pénzét. A születésnapjára kapott pénzt hozta be az isko-
lába. Láttad-e esetleg?” „Nem láttam” – válaszolt a fiú. 
„Rendben – nyelt egyet apám – lehetséges-e, hogy vélet-
lenül eltetted a pénzt, és vissza akartad adni, csak elfe-
lejtetted? Az osztálytársad szörnyen érzi magát. Nagyon 
nagy micva volna segíteni rajta.”

Ezen a ponton az apám látta, hogy ez így nem ve-
zet sehova. Ezért kissé direktebb kérdésekkel állt elő. 
„Látom, hogy egy nagy pénztárca van a hátsó zsebed-

ben.” „Igen” – így a fiú. „Mennyi pénz van benne?” 
„79,50!” – újságolta büszkén a fiú. „Nyolcvan dollárom 
volt, de vettem egy üdítőt ötven centért”. Ekkor világos 
lett az apám számára, hogy azzal a fiúval van dolga, aki 
elvette a pénzt. „Lehetséges, hogy a pénz másé?” A fiú 
elkezdett himmegni-hümmögni, azt állítva, hogy a pénz 
nem másé, hanem csakis az övé. Semmilyen taktika nem 
használt.

„Kár, hogy ez a pénz nem a születésnapos fiú pénze, 
mert ő most nagyon sír, és nagyon keresi a pénzét. Egész 
évben arra várt, hogy megkapja.” Csönd állt be, aztán a 
fiú megszólalt. „Nos, igen… a pénztárca… vissza akar-
tam neki adni, de nagyon szomjas lettem, és vennem kel-
lett egy üdítőt.” Egy kis idő után a fiú belenyúlt a zsebébe 
és odaadta a pénztárcát.

Az apám visszakísérte őt az osztályterembe és a fiú 
leült a helyére. Azután az apám olyasvalamit tett, ami 
megkülönbözteti a jó tanárt a kiváló tanártól.

Behívta a következő fiút az irodájába és feltette ugyan-
azokat a kérdéseket, amelyeket a többi fiúnak is. És aztán 
a következőt is behívta és a következőt, egészen addig, 
amíg minden fiúval nem beszélt.

Miért tette ezt az apám? Mert felismerte, hogy ha 
akármelyik diáknál megállna, az világosan megmutatná, 
hogy ki is a tolvaj. Annak érdekében, hogy megtalálja a 
tettest, nem volt oka arra, hogy valakit megszégyenítsen. 
A tolvajjal az apám külön beszélt az irodájában, anélkül, 
hogy akárki is tudott volna róla. Ennek ellenére az össz-
képről nem feledkezett meg. Az igazságot kutatta, és azt, 
ami helyes, de azt is tudta, hogy nem azon az áron, hogy 
valakit megszégyenítsen. Az igazság kutatása az igazság 
módszerével kell, hogy történjen.

Amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy úgy érezzük, 
meg kell feddnünk a gyermekünket, figyeljünk arra, hogy 
ne essünk túlzásokba. Meg kell válogatnunk a szavain-
kat, a tetteinket és a reakciónkat, és csak azután dönthe-
tünk arról, mit is teszünk. Minden helyzetet külön-kü-
lön meg kell vizsgálni, de általánosságban minden esetre 
igaz, hogy az igazság és az emberi méltóság kell legyen a 
két vezérlő elvünk.

forrás • TorahAnytimes
fordítás • E.G.
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Randi házasság alatt?!

Chana Silver rebbecen

mlékszem egy párra, mely mindkét tagjának igen 
embertpróbáló munkája volt a vallásos világban. 

Mind ketten nagyon elfoglaltak voltak. Mindennek te-
tejébe nagy családjuk volt, tinédzserektől egészen a ki-
csi gyerekekig. Mindamellett minden héten szántak időt 
egy kis együtt levésre, amolyan randira. Nem tettek mást, 
mint a kocsijukban ültek a ház garázsában. De minősé-
gi időt töltöttek egymással – építették a kapcsolatukat. 
Nem hagyták, hogy a munka és a napi rengeteg feladat 
las sanként kikezdje azt. A heti „elcsippentett” időt arra 
használták, hogy csak és kizárólag egymásra figyeljenek, 
mégpedig úgy, hogy a feladatokat teljesen kint hagyták 
az autón kívül a randi egy órájára. 

A gyerekeknek előre megmondták, hogy anya és apa 
nem elérhető más számára, csak akkor, ha nagy baj 

van. Fontos tudatosítani magunkban, hogy minőségi 
időt tölteni a párunkkal, még ha az nagyon kevés idő 
is, nagyon fontos és hatalmas jelentőséggel bír. És még 
csak messzire sem kell utazni érte. Ha nagyon elfog-
lalt vagy, még akkor is „randizhatsz”, ha otthon kell 
maradnod.

A család és a boldogág kapcsolata a héberben

Yemima Mizrachi rabbanit

Érdemes megfigyelni, hogy a héber család szó (משפחה) és 
a boldogság szó (שמחה) majdnem ugyanazokból a betűk-
ből állnak. Az egyetlen különbség a péj betű (פ), amely a 
száj szóval, a pevel (פה) azonos hangzású. Kedves, báto-
rító és felemelő szavakkal garantáljuk a házastársunk és 
a gyermekeink boldogságát. A száj nem kevesebb, mint a 
kulcs a boldog otthonhoz. Három fontos szó: 

köszönöm, köszönöm, köszönöm

Yehudis Golshevsky rabbanit

A Chovot Halevavot azt tanítja, hogy pusztán ha el-
ismerjük Őt, azzal teremtünk kapcsolatot az Örök-
kévalóval. Képzeld el, hogy a feleséged elkészített szá-
modra egy ínycsiklandó ötfogásos vacsorát. Háládat 
kifejezheted egy egyszerű köszönömmel, amelybe be-
lesűríted azt a felismerést, hogy mennyi időt és energiát 
fordított a menü elkészítésére. A másik lehetőség, hogy 
minden egyes fogásnál megállsz, és részletesen elmon-
dod, miért olyan finom és különleges az az étel, és mit 
szeretsz benne.

A kapcsolatunk az Örökkévalóval hasonlóképpen mű-
ködik.

Mondhatunk egy egyszerű és általános köszönömöt, 
hálával a szívünkben mindenért, amit tesz értünk. Vagy 
kifejezhetjük a hálánkat minden apró dologért és rész-
letért. Ezáltal rengeteget javítunk a kapcsolatunk minő-
ségén. 

Ha mindezt az ima keretében tesszük, az az imánkat 
emeli egyre magasabb szintre. Minden egyes apró rész-
let, amelyet hálával telve megemlítünk, építi és mélyíti a 
kapcsolatunkat. Ez csodálatos hangulatot teremt ottho-
nainkban, férj és feleség között, és ugyanígy az ember és 
az Örökkévaló között.

Közel és mégis távol

Daniel Staum rabbi

Egyszer, amikor a néhai Rav Elya Bloch a chicagói vasút-
állomáson várakozott, észrevett két vonatot, amelyek kö-
zel álltak egymáshoz, két különböző vágányon. Az egyik 
San Francisco felé tartott, a másik New Yorkba. Egyszer 
csak odafordult a diákjaihoz, és azt kérdezte: „Milyen 
messze van ez a két vonat egymástól?” A diákjai azonnal 
válaszoltak: „körülbelül két méterre”. 

Az igazság az – válaszolt Rav Elya –, hogy kilométerek 
ezrei választják el őket egymástól. Bár most úgy tűnik, 
hogy a két szerelvény közel van egymáshoz, de nemso-
kára elindulnak, és többezer kilométert fognak megtenni 
két ellentétes irányba. A lényegüket tekintve tehát kilo-
méterek ezrei választják el őket egymástól.

Ugyanez igaz az életre is. A siker egyik meghatáro-
zó eleme az, hogy merre is tartunk. Ha az a vágyunk és 
álmunk, hogy egyre többek legyünk, és fejlődjünk spi-
rituális téren, akkor abban az esetben is, ha most távol 
vagyunk az áhított célunktól, a siker útján vagyunk. Ha 
mindig a szemünk előtt és az elménkben élénken tartjuk 
a kitűzött célunkat, biztosak lehetünk benne, hogy egy 
nap elérünk oda.

forrás • TorahAnytimes
fordítás • E.G.

Rövid üzenetek, erősítő gondo-
latok mindenkinek peszáchra és 
pészách utánra

E
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világhírű Time magazin minden évben összeállítja az 
előző év legfontosabb találmányainak listáját. Nem 

meglepő talán, hogy Izrael számos találmánnyal képvi-
sel teti magát minden évben. Az alábbiakban a 2019-es 
év legmenőbb izraeli találmányaiból szemezgetünk. Íme, 
a jövő!

1) MyEye 2.0 
A MyEye nem más, mint egy, a látást forradalmasító 
technológia. A készüléket az izraeli OrCam cég jegyzi, 
amely a látásukban korlátozottakon igyekszik segíteni. 
A MyEye nem más, mint egy hordozható, mindössze 
ujjnyi méretű, mesterséges intelligencia által vezérelt 
dobozka, amelyet fel lehet erősíteni egy szemüvegszárra. 
A készülék képes olvasni könyvből, újságokból, képes 
leolvasni a termékek címkéit, felolvassa az éttermi menüt 
– tehát röviden felolvas minden olyan szöveget, amelyre 

a használójának szüksége van. Ezenfelül a MyEye 2.0 
képes arcot és pénznemet is felismerni, valamint leolvassa 
az óráról az időt.

Hogyan is működik a gyakorlatban? A készülék 
mozdulatvezérelt, ami azt jelenti, hogy a használójának 
rá kell mutatnia a felolvasandó szövegre, hogy a készülék 
elkezdjen olvasni.

A MyEye már meg is vásárolható, jelenlegi ára 4500 
dollár.

2) Nerivio
A Nerivio egy migrénirtó eszköz, amelyet az a Netanja 
székhelyű Theranica nevű cég fejlesztett ki. A készüléket 
a felkaron kell viselni, és a működési elve zseniális: 
megváltoztatja az idegi aktivitást azáltal, hogy célzott 
ingereket továbbít a migrént okozó idegi pontokra. A 
kezelése olyan, mintha egy „személyes fájdalommentesítő 
program” lenne, állítja a cég. Egy mobiltelefonos app li-
ká ción keresztül történik, amely alkalmas arra, hogy a 
készülék orvosi elemzést végezzen, tárolja adatainkat, és 
további elemzésre szakemberekhez küldje.

A jelenleg csak Amerikában kapható készülék ára ba-
rát ságos, mindössze 99 dollár.

3) Temi
A Temi az otthonainkat és az otthoni szokásainkat 
fog ja megváltoztatni rövid időn belül. A Temi egy ro-
bot, amely a fejlesztő cég értékelése szerint „a világ el ső 
intelligens, önjáró, személyes AI- (mesterséges intelli-
gen cia) robotja”.

Az izraeli start-up cég, a Robotemi jegyzi az új fej lesz-
tésű robotot. Maga a robot három láb magas, és egyáltalán 
nem humanoid alakú. A „test” maga egy mozgó állvány, 
míg a fej egy 10-inch átmérőjű értintőképernyős tablet. 
A Temi képes válaszolni a kérdésekre, megvásárolja 
számunkra interneten a bolti termékeket, zenét és videót 
játszik le, tudja irányítani a „smart home”-unkat, vagyis 
a hangvezérelt lakásunkat, ha rendelkezünk ilyennel. 
Ha akarjuk, képes követni minket a lakásban, kivéve a 
lépcsőkön, mert azzal még nem tud megbirkózni. Fontos 
képessége, hogy orvosi segítséget tud hívni. 

Mindez a miénk lehet akár már most is, potom 1999 
dollárért.

4) Genny
A Genny egy forradalmi készülék, amely első látásra 
egy nagy munkahelyi víztartályra emlékeztet. Valójában 
az is. A nagy különbség annyi, hogy a szerkezet olyan 
technológiával van ellátva, amely a levegőből hoz létre 
iható vizet.

Ezzel a képességével a Genny napi 25-30 liter víz elő-
állí tására képes. A technológia a következő elven ala pul: 
a generátor először vízpárát gyűjt, majd lehűti a levegőt, 
aminek köszönhetően a víz fizikai, kémiai és biológiai 
változáson megy keresztül. Ezt követi egy mi neralizációs 
folyamat, amely által a szerkezet biztosítja, hogy a víz 
tiszta, finom és egészséges legyen.

Amennyiben szeretnénk egy ilyet az irodánkba, semmi 
akadálya: 1500 dollárért ma már akárki ihat levegőből 
előállított vizet.

5) Alice
Az Alice nem más, mint a repülőgépek új generációja. 
A légijármű teljes egészben elektronikus, vagyis teljes 
egészében „telepről”, árammal működik. Ennek megfe-
lelően a jármű sokkal környezetbarátabb, mint a mos-
ta ni repülőgépek, és ezzel együtt sokkal olcsóbb is. Az 
tervező cég, az Eviation Aircraft azt tervezi, hogy for-
radalmat csinál a rövid távú belföldi repülőgép-járatok 
terén – olcsóbbá és környezetbaráttá téve azokat. Az első 
prototípus egy kilencüléses kisgép. Az első prototípust 

2019 júniusában készítették, és azóta már elindult a re-
pülőgép gyártása is.

Az összeállítást a nocamels.com cikke alapján 
készítette: E.G.

Az öt legfontosabb izraeli 
találmány 2019-ből

Üdvözlet Izraelből: robotok és mesterséges intelligencia mindenhol!

A
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A peszách olyan időszak, amikor a szabadság a levegő-
ben van. Olyan időszak, amikor nem csak gondolni kell a 
szabadságra, hanem magunkhoz is kell ölelni, és valóban 
szabadnak kell lenni. Peszách estéjén a házunkban kovász 
után kutattunk, miközben – képletesen – az összes ott van 
az asztalunkon. Belső utazást kell tennünk, és megtalál-
nunk a lelki rabszolgaságunk területeit. És most mindent 
elégetünk. Számomra a kovász elégetése azt a döntésemet 
jelenti, hogy hét napig nem érdekel a rabszolgaság. Hét 
napig másfelé nézek. Hét napra megszabadulok attól az 
életstílustól, amely rabszolgává tesz. Az év más napjain 
őrültség lenne ezt lehetségesnek gondolni. Döntést hozni 
életen át tartó szokásokkal kapcsolatban és hogy ez örökké 
tartson. A zsidóság hiszi, hogy a peszách időszaka alkal-
mas ilyen változtatásokra.

Próbálj meg hirtelen leszokni a dohányzásról hét nap-
ra, figyelembe véve, hogy ez örökké tart az év más idő-
szakában. Vagy próbálj meg egyáltalán nem vágyni a cu-
korra. Vagy próbáld meg eldönteni, hogy ha haraggal 
kap csolatos gondolataid lennének, akkor nem követed 
őket. Megtörténhet? A peszách elkövetkező hete garan-
cia arra, hogy igen. Az akaraterőnk mágnesként működik, 
má sok tudunk lenni, élni tudunk a változásokkal, ha iga-
zán akarjuk.

Ezen a peszáchon az okostelefonom hét napra beköltö-
zik a fiókba. El sem tudom mondani, hogy mennyi izga-
lommal tölt el ez az egész! Ez igen! – hét nap szabadságot 

kapok a rabszolgahajcsáromtól. Ijesztő gondolat, de nagy 
szippantás a tiszta levegőből.

Engedjétek meg, hogy megosszam veletek néhány füg-
gőségem. Hét napig nem fogok focit nézni. Éjfélnél ké-
sőbb nem fogok lefeküdni (kivéve szédereste). Nem fogok 
sakkozni a számítógépemen, és cukrot sem fogok enni. 
A diétám ezen a peszáchon kezdődik, de tényleg. Mert 
a peszách a legmegfelelőbb időszak a diétára. Felejtsük el, 
hogy mi, zsidók hét napig körül vagyunk véve étellel. Belül 
szabadok vagyunk erre a hét napra. Melyik a nagyobb erő? 
Amíg ezt választjuk, addig a peszách szabadsága ajándék. 
Az év legcsodálatosabb időszaka a változás lehetőségével. 
Töltsd az elkövetkező napokat azzal, hogy listát készítesz 
a függőségeidről. Azt tanácsolom, hogy írjad le őket (jel-
szóvédetten), aztán válasszál kettőt vagy hármat amely-
től peszáchkor megszabadulsz. Én általában kinyomta-
tom őket egy papírra, és elégetem a kovászommal együtt. 
Peszách estéjén hozd meg a döntést! Az elkövetkező hét 
napban szabad leszel. Ehhez ragaszkodjál, és figyeljed, 
ahogy a peszách meghozza a maga varázsát. Használd ki, 
ami fel van kínálva! Használd és változz! Martin Luther 
King híres szavaival: 

„Végre szabad! Végre szabad! Köszönet Örökkévaló, 
végre szabadok vagyunk!”

forrás • aish.com
fordítás • Szász Michaela

Az első jelentőségteljes zsidó élményem egy széderestén 
volt, 17 éves voltam ekkor. Ebben az időben egy függőség-
gel élő emberrel laktam együtt. Kokaint használt, „narkós” 
volt, ahogy mondják. Minden nap. Hazajöttem a középis-
kolából és állandóan a kanapénkon ülve találtam, tágra nyílt 
szemmel, csak a szeme fehérje látszott. Szomorú, de kivéd-
hetetlen volt, ami történt. Drogtúladagolásban halt meg.

Az életemnek ezen a pontján a zsidóság semmit sem je-
lentett számomra. De valahogy egy rabbi széderesti aszta-
lánál kötöttem ki. Elkezdett beszélni az Egyiptomból való 
kiszabadulásról mint egy metaforáról, a saját magunktól 
való „magszabadulásról”. A szabadságról, amikor olyan 
döntéseket hozunk, amilyeneket szeretnénk. Amikor a 
szokásaink, vágyaink, hiedelmeink és függőségeink nem 
akadályoznak minket. Mélységesen össze voltam zavarod-
va. Egy kétezer évvel ezelőtt írott könyvnek ilyen rálátása 
volt a szobatársam heroinnal való kapcsolatára. Pontosan 
leírta az életmódját, és egy nyilvánvaló útról beszélt, amely 
a változáshoz vezethet. Ez felnyitotta a szememet a juda-
izmussal kapcsolatban, amely nem dogmáról és rituálékról 
szólt, hanem bölcsességről és értelemről.

Minden peszáchi parancsolat egy mélyebb jelentést 
hor doz magában a személyes szabadságról, egyúttal útmu-
tató is ennek az eléréséhez. A chámectől való tartózko-
dás parancsolatára szeretnék fókuszálni. Ez kis része egy 
nagyobb egésznek. És ahogy ez így van mindennel a zsi-
dóságban, a kis dolgok is sokat számítanak. Az emberek 
sokszor azt gondolják, hogy a kovászos és a macesz kö-
zötti különbség az élesztő, de ez nem így igaz. A technikai 
különbség az, hogy a macesz búza és víz, ami tilos, hogy 
megkeljen. A kovász pedig búza és víz ami megkelt. Szóval 
a kovásznak és macesznak ugyanazok az összetevői. A ko-
vásznak 18 perce van megkelni, a macesznak nincs ideje. 
A kovász igazából macesz, amit felfújt a levegő, és mégis a 
kovász – különösen a kenyér – sokkal vonzóbb és kívána-
tosabb, mint a macesz. A kenyér egyszerűen macesz, ami 
jobban néz ki, és finomabb.

Az élet által felkínált luxusok rabjaivá válunk, nem a szük-
ségletekre helyezzük a hangsúlyt. Peszách előtt azzal töltjük 
az időnket, hogy ezt a kovászt keressük. A peszách előtti es-
tén kivisszük a szabadba, a következő nap pedig elégetjük. 
Hét napig nem eszünk és nem is birtoklunk kovászt.

A zsidó hit szerint a kovász a személyes rabszolgasá-
got jelenti, a macesz pedig a szabadságot. Még nem talál-

koztam olyan emberrel, aki brokkoli- vagy vízfüggő, vagy 
a gyerekeivel eltöltött idő rabja lett volna. Ahogy a Beatles 
mondja: „A legjobb dolgok a világon ingyen vannak.” 
Kovászfüggőkké válunk, azoknak a dolgoknak a rabjaivá, 
amelyek jól néznek ki. Megfelelnek a vágyainknak, arra 
ösztökélnek, hogy megszerezzük őket. De végül nem kí-
nálnak többet (gyakran kevesebbet), mint „az élet legjobb 
dolgai”. Senkivel sem találkoztam, aki brokkolifüggő lett 
volna, viszont sok csokoládéfüggővel hozott össze a sors. 
A csokoládénak sokkal kevesebb a tápértéke, mint a brok-
kolinak – és mégis az értékével fordított arányban vágyunk 
rá.

Peszách előtt néhány nappal nemcsak a házunkat kutat-
juk át a kovászt keresve, hanem a szívünket is. Magunkba 
nézünk, hogy lássuk, hol vagyunk rabszolgák?

Engedjétek meg, hogy egy időszerű példával éljek. Is-
merős mindannyiunk számára: okostelefonok. Reg ge lente 
felébredek, és az imádott telefonom az ágyam mellett van. 
Az első gondolatom nem az, hogy hogyan köszönhe-
tem meg az Örökkévalónak az élet ajándékát a mai na-
pon. Inkább lássuk csak a „világmegváltó” üzeneteket a 
WhatsAppon. Nem, nem, inkább meg kell néznem, mu-
száj megnéznem. A hírek lehetnek a következők. Mi tör-
tént az éjszaka? Vajon a világ teljesen felfordult, amíg alud-
tam? Nekem feltétlenül tudnom kell! Így más lehetőség 
híján megnézem a WhatsAppot, a híreket és az e-mail-
jeim is. Valaki küldött nekem WhatsAppon egy nagyon 
nem vicces mémet, és e-mailjeim vannak az Amazonon, 
a Google-on és a Linkedln-en. A hírek azt közlik ve-
lem, hogy a világ pont olyan, mint az előző este volt. Pont 
olyan, mint tíz évvel ezelőtt. A függés izgalmat és csillo-
gást kínált, ám végül csalódást okozott.

Mi a Te függőséged?
Saul Rosenblatt rabbi

Hét nap elvonulás, hogy a függőségeiden elmélkedj – és kezeld őket

Az akaraterőnk mágnesként 
működik, mások tudunk 

lenni, élni tudunk a 
változásokkal, ha igazán 

akarjuk.
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Széderestekor a legfontosabb gyermek nem az, amelyik 
bölcs. Nem ő az, akinek a hágádá (2Mózes 13:8, vehigadta, 
levincha, „beszéld el fiadnak”) az ünnep szabályait magya-
rázza. Mivel ő szorgalmas, bizonyára maga szeretne elme-
rülni a forrásokban. Nem is a rossz gyermek, annak ellenére, 
hogy helytelen viselkedése miatt erőteljesen foglalkozunk 
vele is. És nem is a harmadik, az együgyű, hiszen egy kis 
odafigyeléssel könnyedén a saját oldalunkra állíthatjuk.

Nem, a legfontosabb fiú a negyedik, a seéjno jodéja lisol, 
azaz „aki még kérdezni se tud”. Az ő számára lett meg-
tervezve a hágádá. Amikor a gyermek nem tud kérdezni, 
akkor a szülőknek így van előírva: „at ptach lo”, vagyis: te 
kezdeményezd a beszélgetést, mondd el neki a történe-
tet te magad. Hogy miért nem kérdez? Ha túl fiatal, ak-
kor az idő megoldja majd ezt a problémát. Ha nem jártas 
a judaizmusban, és furcsának találja mindezt, akkor el-
képzelhető, hogy egy-két leckével közelebb hozhatjuk a 
megértéshez. Ha túl passzív, egy kis buzdítás felébreszt-
heti a benne rejlő érdeklődését.

Talán arról van szó, hogy nem akar kérdezni? Ennek oka 
lehet az önelégültség. Talán annyira biztos magában, hogy 
nem érzi szükségét az információgyűjtésnek. Úgy kellene 
viselkednünk vele, mintha gonosz lenne? Keménynek kelle-
ne lennünk vele, kijelentve, hogy a hozzá hasonló emberek 
akár meg is akadályozhatták volna a kivonulást? Ha az iz-
raeliták nem tiltakoztak volna a rabszolgaság ellen, és nem 
vágyakoztak volna a megváltásra, ha nem akartak volna két-
ségbeesetten szabadulni, a szolgaság tovább tartott volna.

Valószínűleg Egyiptomban néhány embert visszatartott 
makacsságuk, és csak szerettek volna egyedül maradni. Ha 
a szülő ilyen hozzáállással találkozik gyermekénél, akkor azt 
mondják neki at ptach lo – vedd át a kezdeményezést, és jut-
tasd el az üzenetet, miszerint érdemes tájékozódni.

Nem kell mindent helyeselnie, amit az emberek csinál-
nak, mondanak, vagy képviselnek. Ez birkává tenné őt, saját 
gondolatok nélkül. Nem kell vakon követnie a csordát. Ha 
lázadni akar, tegye azt, bár mi jobb szeretnénk, ha a közös-
ségen belül lázadna.

Talán attól tart, hogy azt mondják majd neki, ne kérdez-
zen. Amikor azt mondják valakinek, hogy freg nit!, „Ne kér-
dezz!”, akkor garantáltan belefojtják a szót, gátolják, és kép-
telenné teszik arra, hogy megkérdőjelezzen dolgokat, így 
valóban azzá válik, aki „még kérdezni sem tud”.

Meg kell győzni arról, hogy a kérdések feltevése, nem 
csak elfogadott, de kifejezetten zsidó szokás. Milyen szo-
morú is, amikor valaki egy seéjno jodéá lisol, aki a korábbi ne-
gatív tapasztalatai miatt véli úgy, hogy jobb nem is kérdezni.

Emlékszem, amit egy idősebb kollégám mondott, ami-
kor kezdő rabbiként sürgettem, hogy legyen egy konferen-

cia az aktuális erkölcsi kérdések megvitatására. Kérte, hogy 
mondjak egy példát, erre a drogfogyasztást említettem. A 
kollégám azt mondta, hogy „Ez egyszerű. Csak két dolgot 
kell mondanod: Freg nit, ne kérdezd! Torf nit, ne csináld!”

Erre nem tudtam mit mondani. Volt valami nem rabbini-
kus a válaszában. Mindennel ellentétes volt, amit a rabbikról 
hittem. Azt hittem, hogy mind a talmudikus kérdezés, vitá-
zás és az érvelés folyamatán nőttek fel, de talán pont ő nem.

A bölcsek megvitatták mit jelent, amikor valaki feltesz 
egy kérdést. Rossz jel lenne? A kérdések feltevésének szük-
ségessége a tudatlanság jele. Jó jel lenne? A kérdések felte-
vése az érdeklődés jele.

Manapság ha és amikor a negyedik gyermek (vagy bárki) 
kérdéseket tesz fel, a válasz nem lehet freg nit vagy akár torf 
nit! Ha egy kérdés válaszra vár, hagyjuk őket szabadon fel-
tenni. Ha olyan cselekvés kerül szóba, amelyet a szabályok 
szerint nem szabad megtenni, akkor beszéljünk róla, és ne 
csak magyarázat nélkül megtiltsuk.

A Nobel-díjas Isaac Izidor Rabi a Columbia fizika tan-
székének vezetője volt. Arra a kérdésre, hogy mi vonz-
za őt a tudományba, azt válaszolta, hogy gyermekként egy 
Manhattan keleti oldalán fekvő általános iskolába járt. Az 
édesanyja mindennap, amikor hazaért úgy köszöntötte, 
hogy „Feltettél ma valami jó kérdést?” Az édesanyja miatt, 
Rabi a kérdéseknek szentelte életét.

Szédereste a negyedik gyermeknek kérdéseket kell fel-
tennie, különben sohasem fogja megtalálni az igazságot, és 
a közösség sem tud fejlődni. A hágádá sohasem válaszolja 
meg teljességében a má nistanát. Négy jó kérdés, de hol a 
négy jó válasz?

Igaz, azt tapasztaljuk, hogy mire a hágádá végére érünk, 
többé kevésbé minden kérdésre választ kapunk. Amikor 
megkapod a teljes valóságot, akkor a kérdések elvesztik ér-
telmüket.

De van egy mélyebb magyarázat. A legegyszerűbb gyer-
mek is képes olyan mély kérdéseket feltenni, amelyre a leg-
bölcsebb öregember sem tud válaszolni. A válaszok teljes-
ségének a megszerzése talán túlmutat rajtunk, legalábbis az 
emberiség és a személyes fejlődés ezen szakaszában.

Néhány kérdésre csak előzetes válaszokat érhetünk el. De 
ez nem teszi a kérdések összességét rosszá vagy felesleges-
sé. Mendele Mocher Sefarim azt mondja: „Nem minden 
kérdést lehet feltenni, és nincs minden kérdésre válasz.” 
Azonban csak félig volt igaza. Minden kérdést fel lehet és 
fel is kell tenni, csak elképzelhető, hogy nincs rá válasz. 
Vagy legalábbis egyelőre nincs.
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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 és 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.




