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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 szeretnének elmélyülni a hagyományos zsidó szövegekben.

Tanévkezdés: 2020. szeptember 7., 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 szövegtanuláshoz segítsen kifejleszteni a szükséges képességeket, és megadja a szükséges háttértudást a Talmud és
más szövegek önálló tanulmányozásához.

Jelentkezés és információ: lativk@gmail.com, 06 70 932 8187
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A Lativ Alapítvány időszaki kiadványa

Kedves Olvasók!
Jom kipur az egyetlen napja az évnek, amikor kifejezett szándékunk
kell legyen, hogy elérjük szentségben a malachim, az angyalok szintjét. Ez nem csak egy szép gondolat mindenfajta tartalom nélkül, hiszen a háláchá előírja számunkra, hogy egy nap erejéig viselkedjünk
úgy, mint az angyalok − elég csak az evés vagy az ivás tilalmára gondolnunk. Ugyanakkor van egy érdekes momentuma a napnak: jom
kipur az egyetlen alkalom, amikor a smában a „báruch sém kevod
malchutó leolam vaed” (áldott az Ő királyságának dicsősége örökkön
örökké) sort hangosan mondjuk. Ezt a sort egész évben halkan kell
mondanunk. Jom kipurkor? Dafke hangosan, mondja a háláchá. Az
ok? Mert ez a mondat hangzik el minden nap az angyalok szájából az
Örökkévalót dicsérendő. És mivel jom kipurkor angyalok vagyunk,
ezért mi is hangosan mondjuk.
Rav Chájim Jehuda Leib Auerbach, a híres Rav Slomó Zalman
Auerbach édesapja azonban problémásnak találta ezt a háláchát.
Hiszen, érvelt, ha csakugyan az angyalokhoz való hasonlatosságunk
miatt irányozza elő a háláchá, hogy hangosan kimondjuk ezt a mondatot, akkor nem a jom kipur esti smában kellene mondanunk, hanem
a másnap estiben, jom kipur kimenetele után. Hiszen a jom kipuri
smánál a szent nap nemrég jött be. Még mindenkinek tele van a hasa,
nemrég ettük tele magunkat a böjt előtti étkezéssel. A nap most kezdődött csak el. Még senki nem érzi magát angyalnak, sőt, ha van időpont „antiangyalnak” érezni magunkat, az most van, az esti smánál.
De jom kipur befejeztével, egy teljes napi böjt után, egész napi
imádság után, bocsánatkérés után, megtisztulás után – az ember úgy
érzi, hogy a magasban szárnyal, nincs tisztább lény a világon nála, valóban angyalhoz hasonló állapotban van. Miért nem ekkor mondjuk
a „báruch sém”-et? Sokkal jobb időpont lenne!
Rav Chájim csodálatos választ ad a saját kérdésére. Azt mondja:
az, hogy az esti smában mondjuk a „báruch sém”-et nagyon is megfelel a háláchá előírásának, miszerint angyalok vagyunk ezen a napon.
Ugyanis az életben nem az az igazán fontos, hogy hol vagy éppen, hol
tartasz, mi és ki vagy most. Sokkal fontosabb az, hogy merre tartasz.
Mit tartasz célnak.
Azért mondjuk az esti smában rögtön a jom kipur bejövetele után,
mert nem az a fontos, hogy akkor éppen tele a hasunk, és nem tűnünk túl angyalszerűnek. Az a fontos, hogy angyallá akarsz válni jom
kipurkor. A célod fontosabb, mint a jelenlegi helyzeted.
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Az életben sok területen érezhetjük, hogy nem vagyunk a helyünkön. Nem értük el azt, amit el tudtunk
vagy tudnánk érni. Elképzelhető, hogy ahol tartasz, az
nem éppen rózsás. Sokan azonban abban hibáznak, hogy
azt képzelik, ezzel vége van a történetnek, nincs mit tenni a helyzettel. A valóság az, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy mi a célod, hova tartasz, mit akarsz elérni. Ha
jók a céljaid, és teszel is az elérésükért, a jelenlegi helyzeted másodlagossá válik.
Jom kipur a negyvenedik nap elul elseje után. Mózes elul
elsején ment fel harmadik alkalommal az Örökkévalóhoz
– célja a teljes bűnbocsánat elnyerése volt az aranyborjú
bűne után. Negyven nap múlva – jom kipur napján – jött
le a hegyről az újabb kőtáblákkal. Mózes elérte a célját, a
nép bűnbocsánatot nyert. És ezen a napon mondjuk ki az
angyalok imáját, a „baruch sém”-et, mondván, nemcsak
hogy megbántuk az aranyborjú bűnét, ennél többet akarunk. A bűnbánat nem elég számunkra. Nem elég, hogy
hibáztunk és megbocsátanak.

Nem: ennél többet akarunk jom kipurkor. Nem csupán
megbocsátottak akarunk lenni. Angyalok akarunk lenni.
Közel akarunk kerülni az Örökkévalóhoz, a lehető legközelebb. Jom kipur „hücpéje” az, hogy vagyunk annyira
szemtelenek, hogy azt mondjuk az Örökkévalónak: nem
elég, hogy megbocsátasz. Angyalként kell tekints ránk.
Amikor az esti smában, röviddel jom kipur kezdete után hangosan kimondjuk, hogy „báruch sém”, olyan
dolgot deklarálunk, amely alapjában kell, hogy megrengesse a magunkról alkotott képet. Mostantól nem megbocsátást kicsikart bűnös lelkek vagyunk. Nem: mindannyiunk egy-egy angyal. Az angyal definíciója pedig az,
hogy olyan közel van az Örökkévalóhoz, olyannyira látható számára az Örökkévaló, hogy a hibák, bűnök távoli
dolgoknak tűnnek csupán. A feladat: ezt az érzést, gondolatot, inspirációt fenntartani egész évben.
Jó bepecsételést!
Lativ staff

interjú

Tisré: a tökéletességre
törekvők hónapja
Keleti Dávid rabbi
Hogy vezetnek el minket a történelmi és írott források a
nagyünnepi hónap lényegéhez?

T

isré hónap kezdete előtt állunk. Ennek a hónapnak van
egy másik neve is a 1Királyok Könyvében (8:2): „jerách
háétanim”, vagyis az erősek hónapja. A kommentátorok foglalkoznak ezzel az elnevezéssel, és magyarázatokat is találunk rá. Tisré hónap ünnepei erősebbek a többi hónap ünnepeinél, mivel a tökéletesség felé irányítják az embert. Ezért
is lehet az, hogy a diaszpóra zsidósága úgy tekintett erre az
ünnepi periódusra, mint az év legfelemelőbb időszakára.
Mindezzel együtt nem világos, hogy miért kívánják tőlünk
pont tisré hónap ünnepei, hogy tökéletesítsük magunkat.
A hónap ünnepei két csoportra oszthatók. Az első: a
hónap első fele ros hasanától jom kipurig, a második:
szukottól smini aceretig tart. A két csoport közötti kapcsolat megérne egy külön elemzést, de mi most csak ez
első csoportot igyekszünk megérteni.
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Ezt az időszakot „jamim noraimnak”, vagyis félelmetes napoknak hívjuk, mert ezek a napok egyszerre ítéletnapok és bűnbánó (illetve a bűnre megbocsátást hozó)
napok is. Igyekszünk megérteni ezt egy kicsit magasabb
szinten is, és egy kicsit komolyabban is, mint ahogy megszoktuk gyermekkorunktól kezdve. Ezt azon szövegek és
az imák áttanulmányozásával tesszük, melyeket bölcseink rendeltek erre az időszakra, beleértve a szlichot imát
is.
Az időszakot igazán úgy érthetjük meg, ha két eszközzel is megvizsgáljuk: a történelmi és az írott forrásokat
tanulmányozva.
E két ünnep – és egyébként több más különleges nap –
történelmi háttere a megbocsátás elnyerése az aranyborjú
bűne után. Mózes felment a Szináj-hegyre, harmadik al-

Forrás ∑ A Lativ alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2020. szeptember

kalommal is negyven napra. A felmenetel elul első napján
történt, és a negyvenedik napon az Örökkévaló elfogadta
az imáját. Ekkor mondta az Örökkévaló: „megbocsátottam a szavaid szerint”. Ez a jom kipur történelmi háttere.
Emiatt van meghosszabbítva ez az időszak. Ez a hos�szú időszak – elul első napjától negyven napon keresztül
jom kipurig – ezért különösen alkalmas a megbocsátás
elnyerésére.

a tisré hónap ünnepeit
az ünnepek közül a
legerősebbnek tekintjük,
mert ezek az ünnepek a
tökéletességre irányítják az
embert
Ebből fakad, hogy a keleti közösségekben már elul elejétől minden reggel szlichotokat, bűnbánó imákat mondanak. Az askenáz közösségekben, így nálunk is, sófárt
fújunk minden reggel az ima után, és egy különleges
zsoltárt is elmondunk. Mindez megmagyarázza elult és
jom kipurt, de ros hasana történelmi háttere még mindig magyarázatra szorul. Ros hasanáról ezt megtaláljuk
a muszáf imában, az Örökkévalónak címezve: „ez a nap a
cselekedeteid kezdete” – mivel ezen a napon lett megteremtve az ember. Ezt részletesebben tanítják a bölcseink.
A világ elul hónap 25-én lett teremtve, tehát a hatodik
nap, tisré elseje az ember megteremtésének dátuma. Ezt
megtaláljuk az askenáz szokásokban is: ezekben a közösségekben úgy tartják, hogy a megbocsátásnak a teremtés
kezdetétől, vagyis annak dátumától kell indulnia, ezért
kezdjük ilyenkor mondani a szlichot imát. Ez még mindig magyarázatra szorul – miként válik egy boldog születésnap komoly ítéletnappá? És mi köze van a világ teremtésének az emberhez?
Amikor ros hasana szövegforrásait kutatjuk, még nagyobb nehézségbe ütközünk. Jom kipur tartalmai közül
a megbocsátás egyértelműen említve van Mózes harmadik könyvében (16:29–30): „a hetedik könyvében a hónap tizedikén, mivel ezen a napon megbocsátást kaptok,
megtisztultok minden bűnötöktől”. De a hónap első napjáról ezt olvashatjuk ugyanott (23:24): „a hetedik hónap,
a hónap első napja legyen nektek a sófárfúvás emlékének
szombatja”. Rási ezt kifejezést a következőképpen magyarázza (a Talmud Ros hasana traktátusa alapján): a mi
emlékezésünkről szól – és ezt a sófár hangja elősegíti, és

tórai versek is szólnak róla. De ugyanígy meg kell említeni bibliai verseket, amelyek az isteni emlékezésre utalnak valamint a sófárt, hogy emlékezzen az Örökkévaló
Izsák megkötözésére. Ez a forrásunk a zichronot és sofarot
áldásaira, melyeket a bölcsek szerkesztettek meg számunkra a ros hásánái muszáf imában. De nincs forrás
arra, hogy a ros hásáná ítéletnap volna. Az első forrásunk arra, hogy ros hasana ítéletnap, a Talmudban van (a
Ros hasana traktátusban: 16a). Itt azt találjuk, hogy négy
dátum van az évben, amelyeket ítéletnapnak tekintünk.
Mindegyik a teremtés más és más aspektusa számára ítéletnap, de az egyik napról közülük – a ros hasanáról – azt
írja, hogy „a világon mindenki elhalad Előtte (a Teremtő
előtt) mint a bárányok (bné maron)”. Meg kell magyaráznunk, honnan tanulta ezt ki a tanna, vagyis a bölcs, aki
ezt a tanítást tanította. Mi a forrása, honnan tudja ezt? A
Gemara ugyanitt azt mondja, hogy mély analízis szükséges ahhoz, hogy megértsük az ehhez a naphoz tartozó
micvákat. Ezeket a micvákat azokból a Tórában szereplő dolgokból tanulták ki, amelyeket a Tóra megemlíteni ír elő a számunkra ros hasanakor – ezek: a malchujot,
zichronot és sofarot. Úgy is mondhatnánk: azt tanulták ki,
hogy ezeknek az emlékezéseknek az értelme és a célja,
hogy az embert az ítéletnapján érdemessé tegyék egy jobb
ítéletre vagy felmentésre. Amiket említünk, olyan dolgok, amelyekkel a bíróság előtt álló ember érvel. Ebből
értjük meg, hogy ez egy ítéletnap.
Azonban a három dolog, amelyet az imában említünk,
nagyon furcsának tűnik. Az érveléseknek arról kellene
szólniuk, hogy az ember, aki az ítélőszék előtt áll, mi-
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ért érdemes, miért nem bűnös. Felmentést kellene kérnie
vagy kegyelmet. De ellenkezőleg: a halachikus döntéshozók nem engedik, hogy a ros hasanai imában életet,
megélhetést vagy hasonlót kérjünk. Azt mondják, hogy
az ima szövegének összeállítói alig akarták, hogy bekerüljön az amidába az a mondat, hogy „emlékezz rólunk”.
Rengeteg betoldást szerkesztettek az amidába, de mindegyik más dologról szól, meg kell értenünk, hogy milyen
gondolatmenet és cél vezérelte az ima összeállítóit – és
ezáltal milyen gondolatmenet és cél kell vezéreljen minket is az imádkozás alkalmával.
A kérdésünkre két már említett dolog szolgáltat megoldást. Először is a misna, amit már említettünk, és amiben
azt tanuljuk, hogy mindenki elhalad az Örökkévaló előtt
mint a bárányok (bné meron). Azaz: mindenki egyenként.
Miért van ez igazából így? Hiszen az Örökkévaló képes
arra, hogy mindenkit, az egész emberiséget egyszerre megítélje! A válasz az – ahogy a Talmud Szanhedrin
traktátusa tanítja –, hogy bár minden teremtmény csoportban, nyájban lett megteremtve, az ember egyedinek.
Ebből világosan látszik, mondja a Gemara, hogy minden
ember köteles azt mondani, hogy értem lett teremtve a
világ. Vagyis az Örökkévaló azért teremtette a világot,
hogy az ember a benne lévő lehetőségeket megvalósítsa és
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tökéletesítse. A másik dolog, amely segít a megoldásban,
az, amit már említettünk, hogy bölcseink tanítása szerint ros hasana napján teremtette az Örökkévaló az embert. Ez úgy tűnik, ősrégi történelmi esemény, amelynek
semmi jelentősége a számunkra, de a modern korszak
legnagyobb kabbalistája, Móse Chájim Luzzato rabbi
úgy magyarázza, hogy a világ úgy működik, hogy az idő
mindig visszatér a kiindulóponthoz. Éppen ezért minden
évet úgy kell tekintenünk, mint a világ új kezdete – és az
egyben az ember kezdete is, akiért az meg lett teremtve.
Ha ez így van, és minden embert úgy tekintünk, mintha
most lett volna teremtve, a hatodik napon, és alkalmasnak kell lennie nekiindulni a feladata teljesítésére a világban – ez adja ros hasana napjának bírálási jellegét.
Mi is az ember feladata igazából?
Ramchal úgy magyarázza, hogy van cél, és van eszköz,
amely elvezet hozzá. Nézzük a célt először. Az ember a
világra lett teremtve. A héberben a világ szó filológiai
gyökere az heelem (eltűnés). Ez utal arra, hogy van egy rejtett aspektusa a világnak – amit a szemünk lát, az nem a
teljes kép. A fizikai, teremtett világ elrejti az Örökkévalót
a szemünk elől. A Teremtő rejtett, két területen is: 1. a
valóság felől nézve úgy tűnik, hogy a világ önmagától létezik, és 2. abból a szempontból, hogy mi történik a vi-
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lágban, nem úgy látszik, mintha az Örökkévaló uralkodna, és irányítaná az eseményeket, sőt, inkább úgy, mintha
többször az akarata ellen történnének.
Az ember célja az, hogy áthatoljon ezen füstfüggönyön,
hogy mindkét területen lássa az Örökkévalót, és ezzel elérje a Vele való közelséget, ami egyben a Teremtőhöz
való ragaszkodást is jelenti.
Ez a cél két módon érhető el: 1. a Teremtő által adott
micvák segítségével kijavítja és finomítja a személyiségében, illetve jellemvonásaiban található hibákat. Az ember
tiszta lélekkel született fizikai testben, amely különböző
rossz vágyak forrása. Ez képessé teszi őt arra, hogy 2. fejlessze az intellektuális képességeit a mély tórai bölcsesség tanulmányozása révén, és elérje azt a felfogási szintet, ahol képes lesz áthatolni a ködfalon az Örökkévaló
két említett aspektusának egységét illetően, és képes
lesz felfogni az Örökkévaló egységét. Ezáltal egy finom,
részletgazdag és tiszta világlátáshoz ér el.
Ezzel a bevezetővel választ fogunk találni a fenti kérdéseinkre ros hasana tartalmával kapcsolatban. Ezenfelül
megértjük azokat a szövegeket is, amelyeket számunkra szerkesztettek a szlichot könyvében ros hasana
machzorjában, vagyis ünnepi imakönyvében.
Mondjunk néhány példát, először a célra. Van egy
hosszú szakasz, amelyet a szlichot minden napján bevezetőként mondunk. A tartalom nagyon lírai, és lenyűgöző, de úgy tűnik, egyáltalán nem tartozik a megbocsátás
kéréséhez. De az ok, ahogy már elmondtuk, csodálatos
módon odatartozik. Ha figyelünk, észrevehetjük: a szöveg arról szól, hogy a Teremtő létrehozta az összes nagy
teremtést – a valóságot –, és hogy mindent Ő vezet. A
természet törvényeit az ember számára alakította ki, meg
is változtathatja, ha helyesnek találja, olyanok számára,
akikkel különös terve van – Izrael népe. Ez nyilvánvalóvá
teszi az Örökkévaló egységének a második említett elvét:
az uralkodást és a vezetést. Emiatt mondjuk azt a szlichot
szövegében, hogy úgy érezzük, áttörtük a világ láthatatlan határait, és közvetlenül szembenézünk a Teremtővel
– ami az ember célja.
A második példa a célra: az identitás, amelyben az embernek törekednie kell – törekednie arra, hogy elérje a
Messiás napjait, hogy áthatoljon a füstfüggönyön, elérje az Örökkévaló egységét, amely a közelségét és szeretetét jelenti.
Ugyancsak van a szlichotban számos olyan fejezet,
amelyek Izrael népének helyzetével foglalkoznak ebben
a kétezer éves száműzetésben. Egyrészt elkötelezettségükkel a zsidó hagyomány folytatása mellett a nehéz körülmények között is, másrészt hogy arra kell figyelnünk,
hogyan vigyáz Izrael népére a Teremtő különböző időszakokban számos ellenség közepette, és gátolja meg az
elpusztítását. Jakov Maamdin rabbi (Efrajim Hakohen
óbudai rabbi unokája), aki a XVIII. század egyik legnagyobb rabbija volt, azt írja:

„Évezredek alatt nem tudtak minket elveszejteni, és
nem vesztettek egy betűt sem a Tórából, úgy éljek, hogy
ezek a csodák még jobban belém nőttek, mint azok
a csodák, amelyeket az Örökkévaló tett az őseinkkel
Egyiptomban, a sivatagban és Izrael földjén.”
Az imák kiegészítése az amida minden imájában a jövővel foglalkozik, amikor is Izrael népe visszatér az ideális állapotba Erec Izrael földjén, és a többi nép csatlakozik a zsidók szellemi munkájához, és az Örökkévaló
felfedi magát az egész világ előtt.
Egy példa a második elvre, az eszközökre: az emlékezés (zichronot) áldás, melynek, ahogy említettük, a forrása a Tórában van: Ramchal azt mondja, hogy a zichronot
áldásának tartalma – ez egyike a három ros hasanai áldásnak a muszáfban – múltbeli, jelenbeli és jövőbeli jelenetekből áll. Ennek a hátterében az áll, ahogy azt említettük is, hogy ros hasanakor az ember olyan, mintha
éppen megszületne, és új fejezetbe kell lépnie az életének küldetésében. Ennek érdekében meg kell vizsgálni,
hogy a múltban hogyan használta fel a lelki erőt, amellyel
fel van szerelve az erényeinek kijavítására és finomítására,
hol tart most, és mire képes a jövőben.
Ros hasana és jom kipur e nagy témák fényében érthető. A cikkünk elején mondtuk, hogy a tisré hónap ünnepeit az ünnepek közül a legerősebbnek tekintjük, mert
ezek az ünnepek a tökéletességre irányítják az embert. És
ami a kezdőkérdésünket illeti, hogy mennyire helyénvaló az ember születésnapját ünnepelni egy komoly, vérre
menő bírósági tárgyaláson – most már érthető kell legyen. A fentiek tudatában minden örömtelinek tűnik.
Az ember ajándékot kap ros hasanakor: új életfeladatot,
amelyet a világ Teremtőjének bátorításával és segítségével sikeresen teljesít is!
Kívánunk mindenkinek, a Lativ tanulóinak, a budapesti és magyarországi zsidóknak egész Izrael népével
együtt boldog új évet, jó beíratást és bepecsételést!

Forrás: flickr.com, Avital Pinnick
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Hetiszakasz

Haazinu

A szabad akaraton túl
Herschel Reichman rabbi
Mi jobb a szabad akaratnál? A szabad akarat hiánya.

A

haazinu hetiszakasz a következő bekezdéssel kezdődik: „Haazinu hashamayim v’adabera v’sishma
haaretz imrei fi” (Figyeljetek, egek, hadd szóljak, és hallja
meg a föld szám szózatát). Rashi a Sifrit idézi, amely azt
írja: Hasem azt mondta Mózesnek, hogy mondja meg a
zsidóknak, tanuljanak az égtől és a földtől. Bár nem kapnak jutalmat, követik az Örökkévaló akaratát. Mennyivel
inkább kellene nekünk követni az Örökkévaló parancsait,
akik jutalmat kapnak érte! Az emberek szabad akarattal
rendelkeznek, míg a természet az Örökkévaló akarata szerint lett megtervezve. Hogyan érthetjük ezt meg?
A Sém Mishmuel elmagyarázza, hogy Rambam és
Ramban között nincs egyetértés abban, hogy Ádám és
Éva szabad választási lehetőséggel rendelkeztek-e az
Édenkertben. Ramban a nitzavim hetiszakasznál azt
írja, hogy amikor eljön a Messiás, nem lesz rossz ösztön.
Az embereket annyira elrettenti majd a gonosz, hogy lehetetlen lesz bűnbe esni. Rambam nem ért egyet, és azt
mondja, hogy mindenkinek szabad választása lesz. A különbség az, hogy a környezet annyira elősegíti majd az
Örökkévalóban való tudatosságot, hogy könnyebb lesz
a jót választani. Ennek ellenére továbbra is két út lesz.
Hasonlóképpen Ramban azt mondja, hogy Ádám és Éva
nem rendelkeztek szabad akarattal. Csak a tudás fájára
korlátozódott a döntésük. A Gemara azonban egyértelműen azt mondja, hogy Ádámnak a hét noahita törvény
közül hat meg lett adva. Ha Ádámnak nem volt szabad
választása, akkor miért kapta ezeket a micvákat?

mégsem jut eszünkbe, hogy mi is ugyanezt tegyük. Ha
ugyanezt a tudást és érzékenységet fejlesztenénk ki mind
a 613 micva számára, akkor nem kellene döntéseket hoznunk. Olyan nyilvánvaló lenne számunkra a tévedésünk.
Ha úgy döntök, hogy nem gondolok a bűn következményeire, az kísértéshez vezet. Dávid király kiváló tóratudós volt. A reggeli ima után a királyi kamarába kellett
mennie, hogy az államügyekkel foglalkozzon, de a lába
mindig a bét midrásba, a tanházba vezette. Elérte azt a
pontot, ahol olyan ösztönös volt, hogy már nem is létezett választás. Természetesen ahhoz, hogy eljussunk erre
a pontra, dolgoznunk kell önmagunkon, és folyamatosan jó döntést kell hoznunk, míg automatikussá nem válik. Amikor Ramban szintjére kerülünk, akkor már nincs
többé döntés, mert annyira felülemelkedünk önmagunkon, hogy bizonyos értelemben angyalokká válunk, akik
csak jót képesek tenni. Ha egy személy engedi, hogy ott
legyen a gonosz kísértése, akkor választási lehetőséget
kap, és a jót kell választania. Tulajdonképpen már önmagában választás az is, ha megtarjuk a választás lehetőségét, és az is, ha túllépünk a választáson, ez az, amivel
Ádám is szembesült.
A Sém Mismuel elmagyarázza, hogy kezdetben van
egy tanulási szakasz, amikor szabadon választhatunk.
De miután éveken át folyamatosan a megfelelő döntést
hoztuk, már nem kell választanunk. Az első szakasz az,
amikor az embert megkísérti, hogy rosszul cselekedjen.
A második szakasz az, amikor az ember már annyiszor
hozott helyes döntést, hogy rögzült benne. A Messiás eljövetele után az emberek szintén átmennek ezeken a szakaszokon, de a második lépéssel kezdve, pont úgy, ahogyan Ádám, aki ösztönösen jót cselekedett. Megkapta a
hat micvát, de nem kísértette a bűn, mert annyira magas
spiritualitás vette körül.
Annyira elárasztotta az Örökkévaló jelenléte, hogy
ösztönösen jót cselekedett, és nem kellett küzdenie a
rossz ösztönnel. Amikor a kígyó Évához beszélt, ő eltávolodott az Örökkévalóban való tudatosságtól, és engeA Sém Mismuel rámutat, hogy ha a bűn meghaladja dett a kísértésnek. Lement az első szakaszba, ezzel azt
az ember szabad választását, nincs kísértés azt megtenni. a döntést hozva, hogy szembenéz a választással, és végül
Látjuk, hogy a nem-zsidóknak nem kell kósert enniük, rosszul választott.
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Tehát a Messiás idejében is hatalmas tudatosságot fogunk elérni az Örökkévalóban, ám továbbra is lehetőségünk lesz úgy dönteni, hogy a második szakaszból az első
szakaszba lépünk vissza, és egyben szembenézünk a választással.
Amikor az Örökkévaló azt mondta nekünk, hogy olyan
ná válhatunk, mint a menny és a föld, azt akarta mondani,
hogy megvan a lehetőségünk túllépni a kísértésen és elérni
az angyalok magasabb szintjét, ahol az Örökkévaló akaratának végrehajtása már ösztönös.
Csak kérdés, hogyan juthatunk el odáig, hogyan tökéletesíthetjük önmagunkat, hogy elérjük ezt a szintet. Nem
kell megragadnunk a szabad választás első szakaszában.
Nem kell állandó küzdelemben lennünk. Túlléphetünk
rajta, és olyanokká válhatunk, mint a menny és föld. Ter

mészetesen sok területen ez nem könnyű, de minden bizonnyal ez a cél.
Válaszd azt az utat, ahol nincs többé döntés, azzal, hogy
jó környezetbe helyezed magad, legyen az egy egyetem,
munka vagy egy új környék. Ne tedd ki magad a kihívásoknak. A kígyó azt állította, hogy jobban lehet szolgálni az Örökkévalót a kísértés útján. De ez nem igaz. Az
Örökkévaló elég próba elé állít minket. Kerülnünk kell
a felesleges kihívásokat, és meg kell próbálnunk olyanná
válni, mint Ádám a bűnbeesés előtt, vagy például mint a
Messiás eljövetele utáni világ, olyan hatalmas tudatossággal az Örökkévalóban, hogy a gonosz megsemmisül.
fordítás • Szakács Noémi
forrás • naaleh.com

Az Örökkévaló így is elég
próba elé állít minket.
Kerülnünk kell tehát a
felesleges kihívásokat.
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Hetiszakasz

Bérésit

Edzett izmok
Zecharia Wallerstein rabbi
Vajon a testvérem őrzője vagyok én? (1Mózes 4:9)
Mindenkinek meg kell vívnia a maga csatáit az életben, ez
nem kérdés. Az viszont kérdés, hogy mikor és milyen formában jön el ennek az ideje. A küzdelmek, megpróbáltatások lehetőségeinek tárháza kimeríthetetlen: érzelmi, fizikai, lelki,
szellemi, és így tovább. És amíg az akadályokat Isten gördíti
az utunkba, addig a megoldás teljes problematikája ránk hárul, a mi dolgunk megküzdeni vele, és profitálni belőle.
Jó pár éve már, hogy a hely, ahol tanítok, az Ohr Naava
vacsorát készült adni pár igen neves és elismert személyiség tiszteletére. Lefoglaltuk Brooklyn egyik nagy viktoriánus stílusú termét, a Prospect Hallt, letárgyaltuk a
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menüt, és mindent előkészítettünk. Körülbelül 700-800
főt terveztünk vendégül látni, de egy idő után úgy nézett
ki, hogy sajnos ez csak terv marad.
A vacsora előtt két héttel a titkárnőm ijedt arccal jött
be az irodába: „Van egy kis gond, a vacsora két hét múlva lesz, és mindössze hetven fő jelzett vissza, hogy eljön.” Még csak nem is hetven pár, hanem összesen hetven fő, azaz mindössze harmincöt pár. Nem volt szükség
magyarázatra amiatt, hogy vajon miért van így, magam
is jól tudtam. A vacsorát mindenképpen júniusig akartuk megrendezni, mindenféle okokból kifolyólag, de kiderült, ennél nem is választhattunk volna alkalmatlanabb
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időpontot. Sávuot ünnepének elmúltával, a nyári szabadságok küszöbén az esküvői szezon és az ahhoz kapcsolódó sevá bráchotok, bár micvók és egyéb ebben az időszakban esedékes családi ünnepek kellős közepén voltunk.
Leblokkoltam. Mit csináljak akkor? Ha lemondom a vacsorát, az borzasztó blamázs, és tiszteletlenség épp azokkal szemben, akiket megtisztelni akartam. De ugyanen�nyire szégyenteljes egy maroknyi embernek megrendezni
egy ilyen nagyszabásúra tervezett eseményt. Tépelődtem,
vajon hogyan legyen? A mincha ima alatt megfogalmazódott bennem, az Örökkévalóhoz fordulok útmutatásért, és akkor és ott felismerésért, ötletért, önbizalomért
és hitért imádkoztam, azért hogy valamiképp átlendüljek
ezen a bénító dilemmán. Úgy tűnt, mintha ez lett volna
a leghosszabb smone eszré ima, amit valaha átéltem. És
semmi, de semmi nem jutott eszembe. Egy lépéssel sem
kerültem közelebb a megoldáshoz. Az irodába visszafelé
egyre csak a lehetőségeket latolgattam. Ekkor meghallottam a nevemet, ahogy szólítanak: „Wallerstein, salom
aléchem”. Az utolsó dolog volt, amit abban a percben hallani kívántam. Megfordultam, és Simcha Soloveitchiket,
Brooklyn nagy tiszteletnek örvendő rabbiját pillantottam
meg. „Wallerstein, mi a gond?! Máskor mindig vidámnak tűnsz!” „Hát, van egy igen nagy gondom. Két hét
múlva vacsorát adnék, amihez egy 800 fős termet foglaltam le, de pillanatnyilag úgy áll a dolog, hogy csak hetven vendég van. Nem tudom, mit csináljak, lemondjam-e
vagy ne. Mielőtt még folytathattam volna, Rav Simcha
így szólt: „Hadd mondjak el egy történetet, amely segítségedre lehet abban, hogy hogyan dönts.”
„Jankel – a történet hőse – parasztgazda volt, egyszerűen, de boldogan élt. Furcsamód pont a háza előtt terpeszkedett egy óriási, 15 tonnás sziklatömb. Egy nap, amikor
Jankel a háza előtt tett-vett éppen, valami hangot hallott,
amely őt szólította:
– Jankel…
– Igen, ki az? – izgalmában a szíve is hevesebben kezdett verni.
– Az Örökkévaló vagyok – hangzott a válasz. Jankel még
nagyobb izgalomba jött, szinte lebénult. A hang pedig folytatta: – Told a követ tiszta erődből! Minden erődet vesd latba az elkövetkező fél órán át, és csak nyomd, nyomd a követ!
– Jankel követte az utasítást, és a következő fél órában tiszta
erőből csak nyomta, taszította azt a követ, mígnem teljesen
kimerült. Ekkor bement egy kicsit megpihenni a házba, leroskadt, és moccanni sem bírt a fáradságtól. Másnap ugyanez történt, a »hang« szólította őt és biztatta, hogy minden
erejével nyomja a követ – és ő megtette. Ugyanezen forgatókönyv szerint játszódott minden a következő napokban,
aztán hónapokban… az egész évben. Jankel minden egyes
nap ott volt a háza előtt, és tolta a sziklát, nyomta tiszta erejéből. Egyik reggel, amikor kiment, hogy megtegye immáron napi rutinját, egy fura alak támasztotta a sziklát, aki nem
más volt, mint maga a Sátán. Jankel meglehetősen elképedt,
de a Sátán meg is szólította őt.

– Idefigyelj, Jankel, tudom, hogy nincs valami jó hírem, de azért hadd áruljak el neked egy titkot. Ugye az
Örökkévaló az, akinek az utasítására töltöd a napjaidat
azzal, hogy ezt a sziklát tolod-nyomod minden erőddel?

mindig lesznek olyanok,
akik bár nyomják, tolják a
maguk sziklatömbjét, az
nem mozdul meg, és ők sem
erősödnek általa – nekik kell
segítenünk
Bár Jankel kicsit zavarodott volt ettől az egész beszélgetéstől, de aztán némi habozás után azt felelte:
– Igen, ő az. Erre a Sátán folytatta:
– Jankel mondd, megmozdult ez a szikla akár egy tapodtat is?
– Nem – mondta Jankel.
– Hát miért kapsz te olyan feladatot vajon, hogy egész
évben nyomjál valamit tiszta erődből, ami meg sem moccan? De megmondom én: mert mi, angyalok napi 24 órás
szolgálatot teljesítünk a hét minden egyes napján, és az
Örökkévaló mindennap összesen fél óra pihenőidőt engedélyez számunkra, amikor kikapcsolódhatunk, bolondozhatunk egy kicsit, és akkor lenézünk a földre, és látjuk, hogy
te, az ostoba, immáron egy éve nyomod, tolod azt a sziklát teljesen feleslegesen, mert az egy tapodtat sem moccan.
Jankel teljesen kiborult.
– Úgy érted, az Örökkévaló gúnyt űz belőlem? El sem
tudom hinni, de várj csak, na majd holnap… figyelj csak!
– És másnap, amikor az Örökkévaló szokás szerint szólította Jankelt, hogy tolja a sziklát, ő visszaszólt:
– Te gúnyt űzöl belőlem? Arra használsz, hogy jól szórakozzanak rajtam az ég lakói? Hiszen Te pontosan tudod, hogy senki sem képes ezt a sziklát elmozdítani a
helyéről! Minden egyes nap csak az időmet vesztegettem teljesen feleslegesen. – Hirtelen csend lett. Majd az
Örökkévaló kedvesen megszólalt:
– Mondtam valaha olyat, hogy mozdítsd el a sziklát?
Én azt mondtam, hogy told a sziklát. Ennyi volt a dolgod
mindennap és ezt te példásan meg is tetted. Hibátlanul
teljesítetted, amire kértelek. – Jankel egy pillanat töredéke alatt átértékelte a helyzetet, és ettől máris jobban érezte magát, mint valaha bármikor az életében, hiszen tulajdonképpen ő tökéletesen teljesítette, amit Hasem kért
tőle, azaz a sziklatolást. Másnap reggel büszkén, egyenes
derékkal sietett a sziklához napi rutinjának megfelelni,
amikor ismét a Sátán állt elébe.
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kérte Jankelt, hogy nyomja tiszta erőből a sziklát egy éven
át, akkor valójában felkészítette őt arra, hogy megmentse a
teherautó alá szorult férfit. Ez a szemlélet mindannyiunkra
vonatkozik. Mindannyiunknak megvan a maga csomagja,
amely megpróbáltatásokból és nehézségekből áll. Megvan
a magunk tizenöt tonnás szikladarabja, amely mozdíthatatlannak, legyűrhetetlennek tűnik, legyen annak megjelenése bármi: akár az, hogy sehogy sem találjuk meg az életben a párunkat, hiába imádkoztunk ezért immáron évek
óta; vagy amikor annyi sok éven át hiába várunk egy gyermek érkezésére, és látszólag hiába könyörgünk Istenhez,
vagy bátorítjuk a párunkat; vagy amikor a gyermekünk,
akit annyira vágytunk, kudarcot vall és elbukik, dacára annak, hogy mi mindent elkövetünk azért, hogy támogassuk,
segítsük… Mindannyiunk életének megvan a maga sziklatömbje, amely tele van könnyel, izzadtsággal, fájdalommal,
és néha bizony elveszítjük a reményt, hogy valaha meg tud
az a szikla mozdulni. Olyankor már nem is reménykedve
csak bombázzuk az eget imákkal, „Örökkévaló, kérlek…”
– és próbáljuk Istent meggyőzni, hogy figyeljen ránk, hogy
lássa a kínlódásunkat…
…és előbb-utóbb minden szikla megmozdul. Előbb
vagy utóbb, de párra lelünk, és egészséges gyermeket
nevelünk, akit megtanítunk a saját lábára állni és az élet
rendszerébe bekapcsolódni. Sokszor elbukunk, és sokszor felállunk. Sokszor és sokáig nyomjuk-toljuk azt a
sziklát és az Örökkévaló egyszer csak megérleli az erőlködés gyümölcsét. De mindig ott marad bennünk minden kínnak az emléke, évek múltán is, mint megannyi
megedzett izom, amelyet a rettenetes szikla erőfeletti nyomása alakított ki, ott van bennünk a fájdalmak,
frusztrációk munkája, és erősebbek vagyunk általa,
mint azelőtt, képesek vagyunk felemelni a felemelhetetlent és ezzel az erővel képesek vagyunk segíteni,
támogatni, megmenteni másokat is. Ki kell vennünk
a magunk részét, és meg kell tapasztalni a kínlódást,
eközben számtalan imát elmondani – és végül segíteni
jobbá tenni a világot. Csak az, aki sokáig kereste a párját, sokáig várt arra, hogy gyereke szülessen, aki megszenvedett azért, hogy gyermeke felnőjön, és eközben
megküzdött betegséggel és más bajokkal, aki egész erejét beleadta a sziklatömbjének nyomásába – az tudja
igazán értékelni, amikor az „megmozdul”. Mindezek
ellenére mindig lesznek olyanok, akik bár nyomják, tolják a maguk sziklatömbjét, az nem mozdul meg, és ők
sem erősödnek általa – nekik segítsünk. Adjuk át a tapasztalatunkat, adjunk reményt nekik, azaz adjunk át
saját erőnkből. Tekintsük kihívásnak, erőpróbának azt,
hogy megpróbáljuk megváltoztatni a bennünket körülvevő világot. Jobbá tenni, mert mi már képesek vagyunk rá.
fordítás • Csergő Éva
forrás • torahanytimes

Lekh Lekha

Hetiszakasz

– Jankel, mit mondtam neked tegnap? Hogyhogy me
gint itt vagy, és ezt csinálod? Tudom, tudom, hogy Hasem
mivel vett rá, hogy folytasd ezt, de gondolkodj! Miért kérne Hasem olyasmit tőled, aminek semmi, de semmi értelme nincsen, amivel csak az idődet és az energiádat emészted? – Jankel megint csak összezavarodott, ha lehet még
egy kicsit annál is jobban, mint előző nap, mert valóban,
miért is kellene neki tolnia egész álló nap valamit, ami
amúgy mozdíthatatlan? Zúgott a feje a sok ellentmondásos információtól, ezért elhatározta, hogy sétál egyet a városban, és közben megpróbálja rendezni a gondolatait.
Elindult, ám alig jutott a sarkon túl, egy kétségbeesetten jajveszékelő nő futott szembe vele.
– Segítség! Segítség! – kiabálta a nő. – A férjem beszorult egy autó alá…, kérem, azonnal menjen a városba és hozzon még embereket segítségül, meg kell emelni
az autót!
– Asszonyom – így Jankel –, nincs már idő arra, hogy
bemenjek a városba embereket szerezni, de megmondom,
mit teszünk most, én megemelem az autót maga pedig
kihúzza alóla a férjét.
– Ez lehetetlen – mondta a nő –, ez egy egytonnás teherautó, a hátuljában ötszáz fontnyi cementrakománnyal.
– De mit volt mit tenni, a nő követte Jankelt, aki egyenesen a teherautóhoz sietett, stabilan megvetette a lábát, és
nekilátott a teherautót felemelni. Az egy éven át sziklatoláson edződött izmai, valamint megerősödött válla, karja, lába segítségével véghezvitte a lehetetlent, megemelte
a súlyos teherautót, és a nő gyorsan kirántotta a férjét az
autó alól. A nő elképedt arccal nézett Jankelre.
– Maga superman – mondta, és elsírta magát. –
Megmentette a férjem életét! Nem tudom, hogyan köszönhetném meg!
– Ne nekem köszönje, hanem a 15 tonnás szikladarabnak a házam előtt.”
Nos, mondta Rav Simcha Soloveitchik, a te dolgod,
hogy told a követ, az Örökkévaló dolga, hogy elmozdítsa
a követ, azaz a te dolgod, hogy a vacsorát megrendezd, az
Örökkévaló dolga, hogy az sikeres legyen. Megkaptam
a választ.
A vacsora a legjobb volt, amit az Ohr Naava valaha is
adott. Végül 980 vendég jött el, ugyanis az a pár vendég,
aki korábban visszajelzett, biztatta és lelkesítette a többieket, hogy ne okozzanak csalódást, és szervezzék át a programjukat, ezzel is kifejezve tiszteletüket az Ohr Naava és
azok előtt, akik megbecsüléseként a vacsorát szervezték.
Az egész egyszerűen hihetetlen volt!
Az üzenet az Örökkévalótól nekem, Soloveitchik szavain keresztül ez volt: „nem az a dolgunk, hogy a feladatot elvégezzük, hanem az, hogy abból a magunk részét elvégezzük” (Pirkei Avot 2:21). A mi dolgunk az életben nyomni
a sziklát teljes erőnkből, és az Örökkévaló dolga, hogy a
munkánknak meglegyen a gyümölcse. Azonban még egy
dolog világossá vált számomra: amikor az Örökkévaló arra
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Ősi döntések
Dr. Tzvi Herch Weinreb rabbi
Őseink döntése és azok helyessége

A

legtöbben nem sokat gondolnak arra, hogy honnan
is jönnek, kik voltak az őseik. De sokan igenis gondolnak rá, és én is közéjük tartozom. Gyakran gondolok a nagyszüleimre és az ő nagyszüleire. Kik voltak ők?
Milyen világban éltek?
A leginkább a döntéseiken szeretek töprengeni, és azon,
hogy vajon ezek a döntések mennyire hatottak ki az én
életemre. Mi történt volna, ha máshogyan döntenek? Más
lenne az életem ennek hatására? Egyáltalán itt lennék
most?
Ismertem az összes nagyszülőmet és egy dédszülőmet
is. Kevés információm még a másik ági dédszüleimről is
vannak, beleértve azt a dédszülőmet, aki után a nevemet
kaptam. A neve Tzvi Hersh Kriegel volt. Emlékszem egy
őt ábrázoló portréra, fején keménykalappal, arcán hos�szú, vörös szakállal. A portré maga a nagyszüleim étkezőjét díszítette.
Valamikor a XIX. század végén hozott egy döntést.
Semmit nem tudok a részletekről, és arról, hogy mi motiválta a döntése meghozatalában. Úgy határozott, hogy
elhagyja azt a kelet-európai stetlt, ahol megszületett és
felnőtt. Amerikába költözött. Ennek a döntésnek az eredményeképp ő és a leszármazottai megmenekültek attól a
sorstól, amelytől a családja többi része nem. Ha nem döntött volna úgy ahogy döntött, én magam is egyik lennék
Hitler áldozatainak. Nem ülnék most itt, és nem írnám
ezeket a sorokat.
Sok más felmenőm és sok más felmenőd, kedves olvasóm, hasonló döntéseket hoztak az életük során. Olyano
kat, amelyek meghatározták a leszármazottjaik jövőjét. Ha
belegondolunk ebbe rá kell jönnünk, hogy az életünk soksok döntését nagyon is komolyan kell vennünk.
Ami engem illet, én nem tudok visszamenni több mint
három generációt, emiatt én nem vagyok tisztában azokkal a döntésekkel, amelyeket a felmenőim hoztak a XIX.
század előtt. Másoknak megadatott, hogy többet tudjanak a felmenőikről, és messzebbre lássanak visszafelé.
Köztük van a feleségem, Chávi, aki kapásból képes vis�szaemlékezni XVIII. századi felmenőire, sőt még koráb-

biakra is. Ezek az emberek pontosan tudják, hogy még
mindig mennyire hatnak rájuk azok a döntések, amelyek
több mint kétszáz éve születtek.
Sok zsidó különösen jó abban, hogy jóval több mint kétszáz évre vissza tudja vezetni a családfáját. Emlékszem a
lubavicsi Rebbe egyik megszólalására, amellyel helyretette
egy tanítványát, aki azt mondta: „tanítok néhány zsidót,

Mindannyian Ábrahám és
Sára gyermekei vagyunk. Az
ő dilemmái
a mi dilemmáink is.
akinek semmilyen zsidó háttere sincsen”. A Rebbe azt válaszolta, hogy ilyen dolog nem létezik. „Ezek a zsidók –
mondta – ugyanolyan zsidó háttérrel rendelkeznek, mint
te. Ugyanúgy Ábrahám és Sára gyermekei.”
Így van: mindannyian Ábrahám és Sára gyermekei vagyunk, és mindannyiunk életére hatással vannak a döntéseik következményei. Tanulmányozd figyelmesen a lekh
lekha hetiszakaszt, és rá fogsz jönni, hogy milyen mértékben hatnak ránk az ősapák és ősanyák döntései.
Lekh lekha pontosan egy ilyen hatalmas volumenű
döntéssel kezdődik: Ábrahám és Sára elhatározzák, hogy
elhagyják „szülőföldjüket és apáik házát”, hogy elmenjenek egy olyan helyre, amelyet az Örökkévaló „megmutat
nekik”, vagyis Kánaánba. Ez a döntés generációk óta a fejünkben van, fülünkben zeng, együtt él velünk. Ez a döntés tartja bennünk a Szentföld iránti elköteleződésünket.
Hetiszakaszunk azonban beszámol Ábrahám néhány
kevéssé ismert döntéséről is. Az egyik ezek közül az volt,
hogy részt vett egy háborúban, amelyet eredetileg négy világhatalom öt másik királyság ellen vívott. Hogy mi kész-
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rabok a Sechina, vagyis az Örökkévaló védőszárnyai alá
kerüljenek”. Vagyis: ha Ábrahám ragaszkodott volna ahhoz, hogy Szodoma királya Ábrahám védnöksége alatt
hagyja az elfogott személyeket, Ábrahám végül „betérítette” volna őket, megtanította volna őket a monoteista
életvitelre.
Ábrahámnak egy dilemmával kellett szembesülnie.
Ragaszkodnia kellett volna ahhoz az etikai elvhez, hogy
semmit sincs joga elkérni Szodoma királyától, sem zsákmányt, sem embert. Vagy: inkább a spirituális hasznot
kellett volna néznie, hiszen a rabokat bevihette volna a
saját házába és megtaníthatta volna nekik a gondolkodását? Ábrahám számára az etikai elvek fontosabbak voltak, mint a pogányok közelítése a monoteista gondolkodáshoz. Rabbi Jochánán szerint azonban Ábrahám egy
kritikus fontosságú lépést nem tett meg. Akárhogy is, ez
Ábrahámnak ismét olyan döntése, amely nagy hatással
van az életünkre manapság is.
Mindannyian Ábrahám és Sára gyermekei vagyunk.
Az ő dilemmái a mi dilemmáink is. Rabbi Avahu és
Rabbi Jochánán azt tanítja nekünk, hogy nem elég csupán másolni a döntéseiket. Meg kell vizsgálnunk őket,
elemezni kell a jogosságukat, és el kell dönteni, hogy
mennyire hasonló a mi élethelyzetünk és övéikhez.
Ahogy minden héten tanulmányozzuk a hetiszakaszt,
emlékeznünk kell: nem egyszerűen csak bibliai történeteket olvasunk. Őseink döntéseiről olvasunk, olyan döntésekről, melyek hatással vannak az életünkre a mai napig is.
fordítás • E.G.
forrás • TorahTidbits

A zsidó szocialista,
cionista város – Minszk

városok

tette erre a lépésre? Ábrahám megtudta, hogy a rokonát,
Lotot foglyul ejtette az egyik hódító király. Ellentétben
néhány mai, a világ élvonalába tartozó politikustól, Ábra
hám azonnal cselekedett.
Mivel Ábrahám nem rendelkezett vadászrepülőkkel és
hosszú hatótávú rakétákkal, ezért a tanítványait képezte
ki a harcra. 318 tanítványával indult harcra, olyanokkal,
akiket ő nevelt és oktatott. Azt a döntést hozta, hogy besorozza a tanítványait a hadseregébe.
Vajon jó döntés volt-e ez? A Talmud (Nedarim 23a)
szerint nem: „Rabbi Avahu azt mondta Rabbi Elazar nevében: miért lett megbüntetve Ábrahám azzal, hogy a
gyermekeinek 210 évig Egyiptomban kell rabszolgaként
élniük? Mert tóratudósokat használt a hadseregében!”
Ábrahám értékítélete szerint 318 tanítvány besorozása azért, hogy megmentsen egy ártatlan áldozatot, nem
is volt kérdés. Teljesen egyértelmű volt számára, hogy ezt
kell tennie. Rabbi Avahu számára azonban ez a döntés
maga volt a történelmi katasztrófa. Nem fér hozzá kétség, hogy Ábrahám döntése még ma is időszerű, talán
most jobban, mint akármikor.
A hetiszakasz tovább folytatódik Szodoma királyának
felajánlásával. Ábrahám megvédte a királyságot, és emiatt a király ki akarta fejezni háláját. Ajánlata a következő
volt: Ábrahámnak át kellett adnia az összes hadifoglyot,
viszont a zsákmányt megtarthatta magának. A mindig
erkölcsös Ábrahám nem fogadta el a zsákmányt, de odaadta az embereket Szodoma királyának.
Vajon bölcs döntés volt-e ez? Egy talmudi vélemény
szerint nem: „Rabbi Jochánán azt mondta, hogy Ábrahám
gyermekei azért voltak rabszolgák, mert meggátolta hogy
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Miklós Dóri
A minszki zsidóság mozgalmas története röviden

M

indig izgattak az olyan városok, országok, ahol
egykor jelentős zsidó közösség élt. Minszk amellett, hogy napjainkban Fehéroroszország, pontosabban a Belarusz Köztársaság fővárosa, jelentős zsidó oktatási és kulturális köz
pontként működött az elmúlt
évszázadokban.
A XIV. század elejétől 1793-ig Minszk Lengyelország–
Litvánia része volt; később cári uralom alá tartozott. A XV.
századtól Belorusszia legfontosabb kereskedelmi központjává nőtte ki magát. Miután a zsidókat száműzni kezdték
Litvániából (1495), nagyon sokan települtek le Minszk városában. 1579-ben Báthory István király engedélyt adott a
minszki zsidóknak arra, hogy üzlethelyiségeket béreljenek,
azonban 1606-ban III. Zsigmond király mindenfajta kereskedelmi tevékenység folytatását megtiltotta számukra.

1633-ban IV. László király engedélyezte a zsidóknak,
hogy ingatlant vásároljanak, még a piactéren is, sőt területet biztosított számukra egy zsidó temető létrehozására. A
Chmielnicki lázadást és az azt követő orosz–lengyel háborút a helyi zsidó közösség tagjai is megszenvedték. 1679ben III. Sobieski János király megerősítette, hogy házak
és üzletek, a zsinagóga és a temető zsidók tulajdonát képezzék, és ismételten deklarálta a kereskedelem és kézművesség szabadságát. Ezeket a jogokat II. Augustus király
1722-ben teljes egészében ismét megerősítette. Ennek köszönhetően a minszki közösség a XVII. és a XVIII. században virágzott, bár ezzel épp a helyi lakosok ellenszenvét váltotta ki. Egy 1766-ban készült népszámlálás szerint
Minszknek 1322 zsidó lakosa volt, akik kiemelt szerepet
játszottak a város kereskedelmi életében. A zsidó közös-
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A zsidó történelem hat
alig ismert ténye
Történelmi finomságok könnyen fogyasztható formában

ség szellemi élete is gazdagodott, 1685-ben a helyi rabbi,
Moses Mordecai létrehozta az első jesivát a településen.
A XIX. században Minszk volt az egyik legnagyobb és
legfontosabb zsidó közösség az akkori Oroszországban.
1847-ben a zsidó népesség lélekszáma 12 976 főre, 1897ben 47 562-re növekedett, utóbbi a teljes népesség 52,3%át tette ki. A városban egy maskilim kör is létezett, és az
1840-es években számos zsidó iskolát alapítottak, melyek
tanterveiben világi tantárgyak is szerepeltek. Minszkből
származott és fejlődött a zsidó munkásmozgalom. Az
1870-es évek közepén zsidó szocialisták körét is megszervezték, melyek az 1880-as és 1890-es években nagyon aktívak voltak. Az 1893–94-es években megszületett velük
szemben a „nemzeti ellenzék” is.
1895-ben Minszkben rendezték meg a zsidó szocialisták kongresszusát, amelyen megvitatták a Zsidó Szocialista
Szövetség létrehozását is. 1901 és 1903 között Minszk a
Független Zsidó Munkáspárt központja lett. Az 1880-as
évektől a cionista eszmék is jelentős teret hódítottak a helyi zsidó közösség tagjai körében.
A szovjet rendszer megalakulása után Minszkben a
Szovjetunió más részeihez hasonlóan igyekezett a hatalom elnémítani a zsidó közösségi és vallási életet. A vallási és nemzeti intézményeket a jiddis nyelven és a kommunista ideológián alapuló zsidó kultúra intézményei
váltották fel, Minszk a szovjet kommunista kulturális
tevékenység fontos központjává vált a Szovjetunióban.
Jiddis iskolákat alapítottak, és az 1924-ben alapított belorusz kulturális intézetben zsidó szakosztályt szerveztek. Zsidó tanszék jött létre (1921) a Minszki Egyetem
Oktatási Karán. Ezeket az intézményeket azonban az
1930-as évek közepén bezárták.
1926-ban Minszkben 53 686 zsidó élt (a népesség
40,8%-a), 1939-re pedig 70 998-ra növekedett (a teljes népesség 29,7%-a) a lélekszámuk.
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A II. világháború után
Közvetlenül a második világháború után Minszkben felállítottak egy emlékművet a holokauszt zsidó áldozatainak
– az egyetlen a Szovjetunióban –, jiddis felirattal. 1948. január 13-án meggyilkolták Salamon Mikhoelset, a Zsidó
Antifasiszta Bizottság elnökét és a Moszkvai Állami
Színház igazgatóját a minszki Lodohnaja utcában, miközben hivatalos kiküldetésen látogatta meg a várost. Később
elismerték, hogy a gyilkosság a titkosrendőrség munkája
volt (Sztálin parancsára).
Az 1959-es népszámlálás során Minszkben 38 842 fő
vallotta magát zsidónak, akik közül 5716 anyanyelvükként
a jiddist nevezték meg. A becslések szerint azonban az izraelita lakosság tényleges száma akkoriban közel duplájára, mintegy 50-60 000 főre volt tehető. A hatóságok 1959ben bezárták a minszki Nagy Zsinagógát. A Kis Zsinagóga
ekkor még megmaradt, de hat évvel később a rezsim ezt is
megsemmisítette, és bérházat húztak fel helyére. Végül a
zsidó közösségnek engedélyezték, hogy egy kis zsinagógát
nyissanak egy faházban, a város szélén. Minszkben nincs
zsidó temető, a zsidókat az „általános sírkert” külön részében temették el. 1968-ban sok fiatal zsidót letartóztattak
cionista tevékenység miatt. Az 1990-es években a legtöbb
zsidó Izraelbe és Nyugatra távozott. Az 1999-es népszámlálás adatai szerint 10141 zsidó élt a belorusz fővárosban. 2001-ben zsidó közösségi központ nyílt a településen, 2003-ban már három zsinagóga is működött a közel
kétmillió lakossal rendelkező nagyvárosban (napjainkban
csak egy aktív sült kereshetünk fel).
Felhasznált források:
https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Minsk
https://www.jewishvirtuallibrary.org/
minsk-belarus-virtual-jewish-history-tour

1) Melyik törzs területén található Jeruzsálem?
Tudjuk jól, hogy Izrael területének elfoglalásakor a zsidók felosztották az országot (4Mózes 26:53), és mind a 12
törzs külön helyett kapott Erec Izrael területén, illetve
néhány törzs azon kívül ( Jósua 13-21). A zsidó történelemben kétségkívül Jeruzsálem a legfontosabb város – de
vajon melyik törzs területén helyezkedett el a szent város?
Aki arra gondol, hogy Jeruzsálem Jehuda törzsének
területén található, nem jár messze az igazságtól, hiszen Jehuda fővárosa Jeruzsálem volt. Azonban ez csak
féligazság. Az ország felosztásakor Jeruzsálem Benjamin
törzsének a területén volt, valahol a Jehuda és Benjamin
területének határán, de még Benjamin területén belül, és
csak később vált hivatalosan Jehuda területéhez tartozóvá.
2) Chanuka: a görög uralkodó megsiratja a zsidó ve
zetőt
Meneláosz és Jason Honiát követték a főpapi tisztség
ben. Mindkettejük papi irányítása alatt hatalmas erejű
volt a korrupció és hellenizáció, vagyis a zsidó nép görög
értékrendre való átnevelése. E két ok miatt Honiának,
az előző főpapnak menekülnie kellett, és egészen Dafne
templomáig, Antiokheiáig menekült, amely a mai Török
ország területén található, az Orontész folyó mellett. Ho
niát ott meggyilkolta egy magasrangú szeleucid tiszt,
Andronikosz – akit egyébként utána kivégeztek ezért a
tettéért. Azonban nagyon érdekes, hogy a makkabeusok
második könyve (4:37) a következőképpen nyilatkozik
Honia haláláról: „Antiochusz Antiokhosz királyt lesújtotta a hír, és nagyon szomorú lett, könnyeket hullajtott,
amikor emlékezett, hogy mekkora bölcsességgel és önuralommal rendelkezett egész életében”.
3) Bölcsek és mesterségek
A zsidóság nagy bölcseinek többsége nem csak a tóratudásából élt, hanem volt szakmájuk is. Ezeknek a szakmáknak sok esetben a mesterei lettek. Nézzük, milyen
szakmákkal keresték kenyerüket Izrael legnagyobbjai:
lenkereskedő (Simon ben Setách, Hija bár Aba), favágó (Hilél), kőműves (Sámáj), varga (Joszi ben Háláftá),
kovács (Jósua és Jicák Napaha), selyemkereskedő (Hija
bár Ábá, Simon ben Juda Hanászi), cipész (Jóhánán,
Hánina és Osájá), érmetesztelő (Elázár ben Pedát), bor-

kóstoló (Karna), ács (Abina), szabó (Aba bar Zminah,
Daniel, Hanan), pásztor (Ada), mézkereskedő (Hanina
bar Hama), gyümölcsöskertőr (Rés Lákis), ékszerkereskedő (Abahu), ásó (Nehunja), gyümölcsszedő (Huna),
ruhakereskedő (Séset), borkereskedő (Júda bár Ezékiel),
sörfőző (Hiszda, Papa, Huna bar Josua), mákkereskedő
(Papa, Huna bar Josua).

Isserles Mózes, aki nem
csupán egy háláchikus
nagyság volt, de gazdag
ember is zsinagógát
építtetett az elhunyt felesége
tiszteletére
4) Rabbi a Holdon
Ramban unokájának, Lévi ben Gersomnak (1288–1344),
akit Rálbágként is ismerhetünk, sok munkája maradt ránk,
a legismertebb talán a Tánákhhoz íródott kommentárja, de
ismertek a filozófiai munkái is, amelyekben a lélek halhatatlanságáról, álmokról, próféciáról, égi szférákról és csodákról
ír. Azonban írt egy kevésbé ismert egy tudományos művet is
az asztronómiáról, Ben Arbaim LeBina címmel. A mű olyan
tudományos értékkel bírt, hogy a rabbi tiszteletére elneveztek róla egy krátert a Holdon – ez a kráter a Rabbi Lévi nevet viseli. Az érdeklődőknek: a kráter a 34,7 szélességi és
23,6 hosszúsági fokon található.
5) A zsinagóga, amelyet a szerelem épített
Isserles Mózes vagy közismertebb nevén a Remó
(1525–1572) feleségül vette Goldát, aki nem volt más,
mint a tanárának, Sálom Saknának az egyik lánya. Golda
1552-ben halt meg, mindössze húsz éves volt. Az özvegy
Mózes, aki nem csupán egy háláchikus nagyság volt ekkor, de gazdag ember is, zsinagógát építtetett az elhunyt
felesége tiszteletére Krakkóban. Ez a zsinagóga, amelyet
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Isserles Zsinagóga néven ismerünk, 1553-ban készült el, okból kifolyólag (pl. teljes gyógyulás, megélhetés stb.).
és a mai napig látogatható.
Hanna ezenfelül „tist” is szervezett, vagyis hagyományos
sábáti étkezést, ahol Tórát tanított az egybegyűlteknek.
A harmadik hagyományos „rebbekellék”, a sirájim is sze6) Női chászid rebbe?
Hanna Rachel Verbermacher (1805–1888) Ukrajnában repelt Hanna repertoárjában. A sirájim hagyományosan
született egy gazdag chászid családban. Élete gyökeresen nem más, mint a rebbe tányérján maradt maradék, amemegváltozott, miután súlyosan megbetegedett serdülő- lyet kiosztott az egybegyűltek között. A sirájimról azt
korában. Gyógyulása után teljesen a micvák felé fordult, tartják, hogy gyógyító hatása van.
Gazdagságát Hanna arra használta fel, hogy létrehozami gyakorlatban azt jelentette, hogy minden micvát,
amit csak lehet tartott, még azokat is, amelyek a nők- zon egy tanházat. Ebben a bét midrásban tanított Tórát
re nézve nem kötelezők. Minden idejét a tóratanulás töl- minden sábátkor a chászidjainak.
Hanna, vagy ahogy később ismerték, a Ludmiri Hölgy,
tötte ki. Hamarosan olyan tudásra és vallásosságra tett
szert, hogy tudósnak és szent nőnek ismerték el. Hírneve csak nagyon későn, negyvenévesen házasodott meg, de
hamarosan olyan nagy lett, hogy egy idő után csodatévő- hamar válás lett a vége.
Élete végén Jeruzsálemben telepedett le, és kabbalista
ként tartották számon.
Hannát, a női „cádikot” úgy kezelték a körülötte lévők, ként működött haláláig. Az Olajfák hegyén temették el.
mint egy rebbét, a chászid szekta vezetője. Kvitlikkel kefordítás és szerkesztés • E.G.
resték meg, vagyis olyan cédulákkal, amilyeneken arra
forrás • jpost.com
kérik Hannát, hogy imádkozzon valakiért valamilyen
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Elul ábécéje
Shraga Simmons rabbi
A zsidó naptár legutolsó hónapja tulajdonképpen a legfontosabb
– célja, hogy felkészítsen minket a nagyünnepekre

Ha

egy számodra fontos bírósági tárgyalás várna
rád – olyan horderejű, amely a pénzügyi jövődre
vagy magára az életedre lenne kihatással –, biztos, hogy
hetekig készülnél rá.
Ros hasanakor minden egyes ember bírósági tárgyaláson vesz részt, és ezen a tárgyaláson a tetteit és azok értékeit vizsgálják. Eldöntik, hogy meg fogja-e érni a következő év végét, vagy nem. Hogy pénzügyileg sikeres
év lesz-e ez számára, vagy nem. Egészséges lesz-e, vagy
nem. Mindez eldől ros hasanakor.
A ros hasanát megelőző elul hónap az intenzív elmélyülés ideje. Ilyenkor tisztázzuk magunkban a céljainkat.
Ilyenkor igyekszünk közelebb kerülni az Örökkévalóhoz.
Ez az az időszak, amikor közel kerülünk ahhoz is, hogy
igazán felismerjük életünk valós céljait, és lépéseket tegyünk értük – és kicsit eltávolodjunk attól a mechanikus viselkedéstől, amely a pénzszerzés-örömszerzés kettősben írható le. Ilyenkor hátralépünk egy nagyot, és
kritikusan és őszintén megvizsgáljuk magunkat, ahogy
egyébként a zsidók mindig is tették. A cél: a fejlődés.
Elul hónap négy héber betűje (álef-lámed-váv-lámed)
megfelelnek az Ani L’dodi V’dodi Li – én a kedvesemé
vagyok és a kedves az enyém – bibliai verssor első betűinek (Énekek Éneke 6:3). Ez a négy szó pontosan össze is
foglalja az Örökkévaló és az Ő népe kapcsolatát.
Más szavakkal a ros hasanát megelőző hónap az, amikor az Örökkévaló kinyúl felénk, és létrehoz egy szellemi energiával áthatott környezetet, ami tsuvára, az
Örökkévalóhoz való visszatérésre ösztönöz minket.
Szlichot
A ros hasanát megelőző szombat estétől kezdődően
szlichotokat, különleges, az Örökkévaló kegyelméért könyörgő imákat mondunk. Ha ros hasana a hét kezdetére
esik, a szlichotok kezdési ideje az előző hét szombatjának
estéje. A szefárdok elul első napjától kezdve mondják a
szlichotokat.
Az aranyborjú bűne után Mózes arra kérte az Örökkéva
lót, hogy magyarázza meg, milyen rendszer szerint irányítja a világot. Az Örökkévaló válasza, amit mi a Könyörület
13 Megnyilvánulásaként ismerünk, a szlichotok gerincét
képezik. A 13 megnyilvánulás az Örökkévaló türelméről

beszél. Ugyanaz az Örökkévaló, aki tiszta lappal megteremtett minket, és alkotott körénk egy lehetőségekkel teli
világot, még egy lehetőséget ad nekünk, ha az első lehetőséget elszalasztottuk.
A szlichotokat minjenben mondjuk. Ha ez nem lehetséges, akkor mondhatjuk egyedül is, kihagyva az arámi
részt és a 13 megnyilvánulást.
Elulban az a legfontosabb, hogy legyen terved az életedet illetően. Amikor a Nagy Nap eljön, mindannyian ott
állunk az Örökkévaló előtt. Jobb, ha felkészülünk arra,
hogy mit is kérünk!
Elul „extrák”
Elul újholdjának második napjától kezdve – askenáz szokás szerint – megfújjuk a sófárt minden reggel az ima
után. A sófárfújás célja, hogy felébresszen minket a közelgő ítéletnapra. A sófár sírós hangja inspirál minket
hogy a lehető legjobban kihasználjuk a ros hásánáig hátralévő időt.
Ugyanígy elul elejétől elmondjuk a 27-es zsoltárt a reggeli és esti imák után (szefárdok a reggeli és délutáni ima
után mondják). Ebben a zsoltárban Dávid király így kiált
fel: „Egy dolgot kérek csak … hogy az Örökkévaló házában lakhassak az életem összes napján.” Koncentráljunk
az Örökkévaló mindent átható erejére, ahogy az megnyilvánul az életünkben, és igyekezzünk egyre inkább
kapcsolódni a végtelen transzcendens bölcsességhez.
40 nap
Menjünk vissza 3000 évet a Szináj-sivatagba. Az Örök
kévaló elmondta a tízparancsolatot, és a zsidók táncoltak
az aranyborjú körül. Mózes kétségbeesetten esdekel az
Örökkévalónak, hogy ne bántsa a népét.
Elul első napján Mózes felmegy a Szináj-hegyre, és
negyven nappal később – nem máskor, mint jom kippur
kor – visszatér a népéhez egy új, második pár kőtáblával.
Számunkra is hasonlóképpen néz ki ez az időszak: elul
elsejétől negyven nap telik el az év legszentebb napjáig,
jom kippurig.
Miért negyven? A negyvenes szám a megtisztulást jelzi. Az Noé özönvize alatt az eső negyven napig esett. A
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mikve – a megtisztulásra szolgáló vízzel teli medence –
negyven egységnyi víztől válik kóserrá.
Elul hatalmas lehetőség. Ez alatt az időszak alatt sok
ember igyekszik még több Tórát tanulni és a micvákat
még minőségibb módon teljesíteni. Sokan ezenfelül napi
chesbont – szellemi számvetést – is csinálnak.

Mózes jó hírrel tért vissza
negyven nap után: az
„újraegyesítés” sikeresen
megtörtént, a kapcsolat
helyreállt.
2448 eseményei
Sok zsidó ünnep olyan eseményeken alapszik, amelyek
mindegyike egyetlen évben történt – 2448-ban a zsidó
évszámlálás szerint, vagy i. e. 1312-ben a polgári időszámítás szerint.
Körülbelül 3300 évvel ezelőtt, 2448-ban, a zsidó nép
kiszabadult az egyiptomi fogságból az elsőszülöttek csapását követően. A dátum: niszán 15. Ez az első peszáchi
ünnepség.
Egy héttel később az egyiptomi sereg veszettül üldözi
a zsidó népet egészen addig, amíg bele nem fulladnak a
tengerbe – abba a tengerbe, amelyen a zsidók biztonságban átkeltek. Ez a peszách ünnep hetedik napján történt.
A Szináj-hegyi tízparancsolat. Ötven nappal később,
sávuot ünnepén, az Örökkévaló felfedte a tízparancsolatot a zsidó népnek. A Szináj-hegynél a zsidók elérték az
édenkertbeli Ádám és Éva szellemi szintjét.
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Mózes első felmenetele. Ezt követően Mózes felment
a Szináj-hegyre, hogy még többet tanuljon a Tóráról,
egyenesen az Örökkévalótól. A negyven nap lejártával az
Örökkévaló átadott Mózesnek két zafírtáblát, melyekre a
tízparancsolat volt rávésve.
Az aranyborjú. Támuz hónap 16-án, amikor is Mózes
még nem tért vissza a hegyről, a zsidó nép pánikba esett.
Új „vezért” kerestek, és megépítették az aranyborjút. A
Felhő, amely az Örökkévaló védelmét jelentette, azonnal
eltávozott a táborból. A zsidók ezzel a tettel eltékozolták a szellemi nagyságukat. Támuz 17-én Mózes lejött
a hegyről, széttörte a táblákat, elpusztította a borjút, és
megbüntette a renitenseket.
Mózes második felmenetele. Támuz 19-én, Mózes újból
felment a Szináj-hegyre, ez alkalommal azért, hogy a zsidók életéért könyörögjön. Olyan erővel imádkozott, hogy
a negyven nap után az Örökkévaló úgy döntött, megkegyelmez a népnek a felmenőik érdemei miatt. Áv hónap
utolsó napján Mózes visszatért a néphez. Az életük megmaradt, de a bűnük nem bocsájtatott még meg.
Mózes utolsó, harmadik felmenetele. Mózes felment a
Szinájra elul újholdjakor, vagyis az első napján. Negyven
napig volt ebben az isteni környezetben. Éppen ezért számít elul különleges időszaknak az Örökkévaló közelségét keresőknek. Negyven nap leteltével – tisré 10-én –
az Örökkévaló beleegyezett, hogy az aranyborjú vétke
miatti büntetést szétosztja a nemzedékek között. Végül
Mózes ekkor kapta meg az új táblákat is.
Mózes jó hírrel tért vissza: az „újraegyesítés” sikeresen megtörtént, a kapcsolat helyreállt. Ezért tisré hónap
10-e, vagyis jom kipur, a megbocsátás napja lett minden
nemzedék számára.
fordítás • E.G.
forrás • aish.com
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Ideje a munkád éves
kiértékelésének
Chananina (Michael) Benklifa
Az éves jelentés elkészült. Tárgya: te magad!

A

főnököd minden egyes percedet értékeli, és a jelentés nyilvánosságra lesz hozva.
Dávid szeptemberben elment az éves munkakiértékelésre, azt várva, hogy fizetésemelést kap. Képzeljétek el
a meglepődését, amint meglátta a szakszerűen bekötött,
felcímkézett jelentést, amelyen rajta volt a neve, és nagy
betűkkel ez volt ráírva: IDŐADATOK.

A munkakiértékelés volt az
ébresztő, amelyre szüksége
volt ahhoz, hogy olyan
emberré váljon, amilyen
szeretne lenni.
Idegesen ült az asztal mellett, ahogy a főnöke átfutotta
a jelentést, tele szövegkiemeléssel és kézzel írt megjegyzésekkel. Az örökkévalóságnak tűnő idő után a főnök komolyan ránézett, megköszörülte a torkát, és magabiztos
hangon, melybe némi ingerültség vegyült, elmagyarázta, hogy a cég hogyan figyelte meg Dávid számítógépét.
– Az IT-részleg azonosít minden billentyűzetleütést,
egérkattintást és látogatott weboldalt – magyarázta. –
A céged által finanszírozott mobiltelefonod elárulja nekünk, hogy hol és hogyan töltötted az idődet. És hogy
hol nem kellett volna időt tölteni. Mi minden elpazarolt
percre úgy tekintünk, mint a cég igazi megrablására.
Dávid ellenkezni akart, de nem találta a szavakat a
beszédhez. Az agya a közösségi média, hosszú ebédek,
helytelen weboldalak és szaftos pletykák között cikázott.
– Még egy dolog – szólt Dávid főnöke. – Nézd meg a
munkaszerződést, amelyet aláírtál, engedélyezted a cégnek, hogy ezt az egész jelentést nyilvánosságra hozza, és
hogy bárki láthassa.
Jaj, nem! Ez a zavarba ejtő felismerés rosszabb volt,
mint a halál. A barátai is látni fogják! A felesége! A gyer-

mekei! A szégyen földi pokol lesz. Dávid egy második
esélyért könyörgött a főnökénél.
– Kérem, ne tegye nyilvánossá a jelentést! Ez igazából
nem én vagyok! Be fogom bizonyítani, hogy sokkal jobb
ember vagyok!
A főnök hezitált. Tényleg változnának a dolgok? Egy
üzletet ajánlott Dávidnak. Tíz napot kapott annak bebizonyítására, hogy a jelentés hamis. Tíz nap után újabb jelentést készítenek. Ha a jelentés ugyanazt a Dávidot mutatja, mint a régi, akkor Dávidot kirúgják, és közzéteszik
a jelentést. Ezek után a főnök arckifejezése együttérzőre
váltott.
– Tudom, hogy ez a jelentés kegyetlennek tűnik, és
hogy amit kérek tőled, az ijesztő. De nem adnám meg a
lehetőséget arra, hogy jól csináld, ha nem bíznék benned.
Tudom, hogy benned rejlik a siker lehetősége, és drukkolok neked! Teljesen tőled függ!
Dávid hálás szívvel hagyta el az irodát, hálásan a lehetőségért az újrakezdésre és hogy bizonyíthasson. A munkakiértékelés volt az ébresztő, amelyre szüksége volt ahhoz, hogy olyan emberré váljon, amilyen szeretne lenni.
Ros hasanakor mindannyiunknak megvan a lehetősége, hogy a „főnök” előtt álljunk, és elköteleződjünk arra,
hogy olyan emberré váljunk, amilyenek tudjuk, hogy lehetünk. Azzal kezdődik, hogy készítünk egy személyes
„elszámolást”, és utána elköteleződünk a pozitív változás
irányába. Sok sikert az ez évi munkakiértékeléshez! Meg
tudod csinálni!
fordítás • Szász Michaela
forrás • aish.com
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Profi zsidóvá válni
Yehuda Mendelson
Hogyan is kell jól csinálni a zsidóságot? Íme egy ötlet

Mi

alapján mérhető le a felelősségérzet? Kicsit leszűkítve: mi alapján mérhető le a zsidó felelősségérzet?
„Ha keresed, úgy ahogy a gazdagságot, és kutatod, mint az
elásott kincset, akkor meg fogod érteni az istenfélelmet, és
megtalálod az Örökkévaló ismeretét” (Példabeszédek 2:4–5).
A példabeszéd írója, Salamon király nagyon furcsa összehasonlítással él: a zsidó jellemet a materiális javakban elért sikerekkel hasonlítja össze. Az, aki gazdag akar lenni,
sikereket akar elérni a vagyonszerzésben annak jó tervre
van szüksége és arra, hogy azt megvalósítsa. Az üzletemberek, befektetők és más vagyonos emberek először megtanulják, kikutatják, hogy milyen lépések azok, amelyeket meg kell tenniük a vagyonuk gyarapítása érdekében.
Utána végrehajtják ezeket a lépéseket, akármennyire is
szigorúak vagy kemények is, illetve akármennyi lemondást is kell érte vállalniuk. Ez a fajta viselkedés egy szóban ragadható meg: professzionalizmus.
Ez a fajta professzionális hozzáállás az, amire szükségünk van a lelki fejlődésünkhöz is.
A professzionális standardok szabályozzák a komoly
üzleti vállalkozásokat, mindenfajta kalandor hozzáállás
a pénzügyi csőd esélyét hordozza magában. Mindenfajta
komoly spirituális célkitűzés professzionális standardok
mentén működhet csak.
Hogyan viselkedik egy vállalat igazgatója? Állandóan
ellenőrzi a bevételeket és a kiadásokat, a nyereséget és a
veszteségeket. Minden körülmények között kíméletlenül
és elszánt gyakorlatiassággal kezeli a vállalat pénzügyeit.
A sikeres igazgatóban ez a két tényező alapvetően megvan, és ugyanígy ez a két ismérve kell, hogy meglegyen
minden zsidónak is. Minden üzlet azért működik, hogy
hasznot termeljen, és ahhoz, hogy ezt megtegye, pontosan kell ismernie a kereskedelmi környezetet és a saját
cégének a fiskális profilját. Ezek ismeretében a vezérnek
pontosan fel kell ismernie piaci igényeket, azonosítania
kell a leghatékonyabb módját annak, hogy az áru vagy a
termék eljusson a célszemélyekhez, igazodnia kell a gyorsan változó üzleti körülményekhez, és ismernie kell a saját cége erősségeit és gyengeségeit.
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Ez a fajta részletes elemzés és számvetés állandó figyelmet követel, és alapos, mélyreható analízist. Nem elég
végignézni a szalagcímeket és átfutni a mínuszos híreket.
Nem: egy igazgató állandóan a statisztikákat bújja, a rengeteg adatból rá akar érezni, hogy mikor mutatnak a jelek
a profitra és mikor arra, hogy veszteségre lehet számítani.
A jó vezető állandóan számol, kalkulál, elemez. Számba
veszi az összes lehetséges következményt.
Az igazgató ritkán dolgozik teljes elszigeteltségben.
Sokan segítenek neki: van, aki összegyűjti és prezentálja
számára az adatokat. Vannak tanácsadói. De az adatok,
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Ros hasana mindkét napján különösen fontos, hogy
a figyelmünk töretlen legyen. Az Örökkévaló ugyanis
ítéletet mond rólunk – nemcsak az imáinkról, hanem
magunkról, ahogy egész nap viselkedünk. Ezért, ahogy
a bölcseink tanítják, az embernek figyelnie kell arra,
hogy evéskor is arra koncentráljon, hogy egész nap bírósági ítélet folyik, és csak olyan dolgokat egyen, amelyek elősegítik a kedvező ítélet meghozatalát.

Az egész napi viselkedésünknek tükröznie kell a
nap súlyosságát – A Chofec Chájim például óva int
mindenkit, hogy dühössé vagy haragossá váljon ros
hásánákor. Jó ötlet előre megtervezni a napot, hogy
minél több időt tudjunk tóratanulással és jócselekedetekkel tölteni – ezek illenek ugyanis a legjobban
ahhoz naphoz, amelyen elismerjük az Örökkévalót,
mint mindennek a királyát.

Alkalmazhatjuk-e ezeket a komoly odafigyelést és sziRos hasanakor próbáljunk meg rálépni a professzionagort előíró standardokat a zsidó szellemi fejlődésben is? lizmus útjára. Tegyük meg az első lépést afelé, hogy proBizonyára sokunk elismerné – legalább magának –, hogy fesszionális zsidók legyünk.
az egyéni zsidó fejlődésben nem jellemző ez a professzionalizmus. Amatőrök vagyunk. És pont emiatt a szellemi
csőd felé tartunk. Ha nem megfelelők a standardjaink, mit
fordítás • Goldwasser Manó
mondunk ros hasanakor, hogyan védjük meg magunkat?
forrás • torah.org

Alkalmazhatjuk-e a komoly
odafigyelést és szigort
előíró üzleti standardokat
a zsidó szellemi
fejlődésben is?
információk, tanácsadói vélemények nála futnak össze.
Ő, és csakis ő látja a cége folyamatait, érzi a rezdülését. A
végső döntést mindig ő hozza meg. Senki más nincs ebben a helyzetben. És mielőtt meghozná a végső döntést,
modellez. A fejében, elméletben számtalanszor lejátszódik, miféle következményei lehetnek a döntésének.
Ezek az emberek különlegesek, mert képesek foggal-körömmel ragaszkodni ahhoz, hogy elérjék a sikert.
Megszabják maguknak, hogy hány órát töltsenek a munkájával, és ragaszkodnak is a maguk által kiszabott időkerethez. Ha valaki csak úgy dolgozik, amikor kényelmes neki, ezzel csak a saját amatőrségét mutatja meg, és
azt, hogy a siker nem eléggé fontos neki.
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Ros hasana: mi is van
a máchzorban?
Sáchrit, avagy a reggeli ima: felépítése, üzenete és témái
Reggeli áldások
Az első dolgunk reggel az, hogy megköszönjük az Örök
kévalónak az életünket, a tóratanulást és az áldásainkat
Pszuké dezimra – dicsérő költemények
Felemelő bibliai verseket idézünk, főleg a Zsoltárok
könyvéből. A téma az Örökkévaló teremtése, a természet
és a csodák. A jamim noraim, vagyis a tíz bűnbánő nap
alatt az előimádkozó egy különleges szöveggel zárja ezt a
részt, amelynek a legfontosabb szava a Hámelech, vagyis:
a Király (utalva az Örökkévaló királyságára).
Az amida
Az amida egész évben a főimánk, minden imádkozó
csöndben mondja el. Ros hasanakor különleges részeket
toldunk be, amelyek az Örökkévaló királyságáról és uralkodásáról szólnak. Ezenkívül reményünket fejezzük ki,
hogy a jövőben a monoteizmus sokkal hangsúlyosabb eszmény lesz a világban, mint jelenleg. Az amida keveri a kérést és a teológiai témákat.
Az amida ismétlése
Az előimádkozó megismétli az amidát, miután minden
imádkozó befejezte a saját imáját. Az ismétlés a közösség
nevében történik, és olyan fontos elemeket tartalmaz, mint
a kedusa ima, amelyet mindenki elmond – ráadásul együtt,
kórusban. A pijutim vagyis költemények szintén részei az
ismétlésnek. Az amida ismétlésének a végén a talán legismertebb rész következik: az avinu malkénu. Az avinu
malkénu – apánknak, királyunknak, az Örökkévalónak
címezve – olyan ima, amelyben kifejezzük, hogy az
Örökkévaló egyszerre apa és király a zsidók, illetve az emberiség számára.

Izsák születéséről olvasunk,
jelezve, hogy ros hasanakor
nem a teremtés a
legfontosabb téma, hanem
az emberek és a világra
kifejtett hatásuk
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tekia (hosszú, elnyújtott hang), teruah (staccato, szaggatott könyv van kinyitva az Örökkévaló előtt, és mindannyihang), sevarim (három egymástól elszakított hang) – ezek unk bekerül valamelyik könyvbe, aszerint hogy mi a szea hangok különleges atmoszférát kölcsönöznek a napnak. mélyes ítéletünk.
Sok közösségben, az Alénu résznél leborulunk a földre.
Muszáf amida
Először mindenki csöndesen mondja a muszáf amidát, Általános szabályok
amely egyébként az év leghosszabb amidája. Ros hasana Kívánatosabb az ima során a megfelelő helyen állni, főkor az amida nem csupán ima, hanem a zsidó történelem leg akkor, amikor nyitva van az aron hakodes, vagyis a tóés jövő áttekintése és rövid összefoglalója is. A fő témák raszekrény. Azonban ha úgy érzed, hogy le kell ülnöd,
a malchijot, zichronot és sofarot – vagyis: az Örökkévaló megteheted.
Ha a hébered nem túl jó, imádkozhatsz magyarul is,
uralma, a zsidó történelem és a messiási idők.
vagy használhatsz kétnyelvű machzort.
A muszáf amida ismétlése
Még ros hasana előtt próbálj elmélyedni és felkészülAz előimádkozó megismétli az amidát a közösség nevé- ni abból, hogy mely imák állnak közel hozzád, és mikor
ben. Saját kedusája van ennek az ismétlésnek is, amelyet mondanál saját imát. Ezeket nyugodtan elmondhatod az
szintén mindenki elmond kórusban az ismétlés megfele- ima megfelelő részében.
lő pontján. Sok pijut részt is mondunk ebben az ismétfordítás és szerkesztés • E.G.
lésben is, a legismertebb az Unetáneh Tokef, amelynek
forrás • kosher.org.uk
fő témája a ros hasanai ítélethozatal és az, hogy három

hogy Ábrahám hogyan lesz egyre szorosabb kapcsolata
Izrael földjével.
A második napon Izsák megkötözéséről olvasunk,
amely egyértelműen a legkomolyabb vallásos elkötelezettség története, amit a Bibliában olvashatunk.
Maftir
Mindkét napon olvasunk egy második Tóratekercsből is.
A téma mindkét napon a ros hásánái templomi áldozatok.

Háftárá
Az első napon Hanna történetét olvassuk, és Sámuel pró
féta megszületését a Sámuel könyvéből. Ebben a háftá
rában olvassuk Hanna imáját, amely az alapja annak,
ahogy mi, zsidók az imáról gondolkodunk.
A második napon Jeremiás próféciáját olvassuk
Ráchelről és a könnyeiről. Történelmileg a prófécia az
első templom pusztulása idejéről szól, és arról, hogy a
zsidókat Babilóniába hurcolták. A háftárá pozitív végkiTóraolvasás
csengéssel zárul – a zsidók visszatérésével Izrael földjére.
A tóraolvasás az adott nap témáját követi. Az első napon A pozitív zárszó inspirál minket arra, hogy az imáinkaz ősapáinkról és ősanyáinkról szól Mózes első könyvé- ban is a jó év iránti vágyunk kerüljön a figyelmünk köből. Egészen pontosan az első napon Izsák születéséről zéppontjába.
olvasunk, jelezve, hogy ros hasanakor nem a teremtés
a legfontosabb téma, hanem az emberek és az ő hatá- Sófár
suk, amelyet kifejtenek a világra. Ebben a tórai szöveg- A sófárt fújó két áldást mond a sófár megfújása előtt.
ben Ismaelről, Ábrahám másik fiáról is olvasunk és arról, Mindenki ámennel válaszol. Háromfajta sófárhang van:
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Remény a jövőben,
bitachon a jelenben
Dovid Goldwasser rabbi
Történet egy váratlan éjjeli hívásról és egy meglepő kérdésről

M

inden éjjel, mikor lefekvéshez készülődöm, azon
gondolkodom, hogy bekapcsolva hagyjam-e a telefonomat, vagy sem. A dilemma egyértelmű: ha kikapcsolom, lesz egy nyugodt éjszakám. Ezzel azonban elveszítem azt a lehetőséget, hogy ha valakinek szüksége van
rám – például mert vészhelyzetben van –, elérjen engem.
Egy alkalommal hajnali háromkor szólalt meg a telefonom. Mély alvásból ébredtem. Megragadtam a telefonomat, és felvettem.
– Rabbi! Rabbi – üvöltötte a vonal másik oldalán egy
hang – ugrani fogok! Vége, elegem van, véget vetek az
életemnek! Nem érdekel senki és semmi! Ugrom!
Azonnal leizzadtam. Felfogván, hogy mi forog kockán, rögtön éberré váltam, és beleszóltam a telefonba.
– Ki az? – kérdeztem ártatlanul. De ahelyett, hogy az
illető válaszolt volna, csak egy újabb adag üvöltés jött.
– Túl sok mindenen mentem már keresztül, nincs
szükségem több fájdalomra!
Ahogy a hívó tovább beszélt, rájöttem, hogy egy fiatal
lányról van szó. Mi több, eszméltem lassan, ez a lány sokszor volt ott a manhattani tóraelőadásaimon.
Nem voltam felkészülve ilyen jellegű hívásra az éjjel közepén. Fogalmam sem volt, hogy mit kellene mondanom
vagy tennem. Annyit tudtam csak, hogy gyorsan kell cselekednem. Természetesen rá akartam világítani, hogy az
életnek van értelme, és nem szabad feladnia sohasem – de
hogyan tegyem ezt meg, ha közben a másik egy többemeletes ház tetején áll, és ugrani készül? A pozitív megerősítésem, miszerint nagyon jó volt őt ott látni az óráimon, valamint az az érvelésem, hogy meg kell kímélnie a szüleit az
elvesztése feletti fájdalomtól, nem sokat segítettek. Nem
igazán tudtam, mit mondjak, miközben pontosan tudtam,
hogy én vagyok az utolsó ember, akit felhívott a tervezett
ugrás előtt – az utolsó szalmaszál, mielőtt ugrana.
De ekkor hirtelen ötlettől vezérelve azt mondtam neki:
– Várj csak, mondj meg nekem valamit. Mit mondjak
majd a chászánodnak, a vőlegényednek? – Csönd állt be
köztünk.
– A vőlegényemnek? – kérdezte a lány –, miről beszélsz, rabbi? Nincs vőlegényem. Még csak nem is járok
éppen senkivel! – Én azonban megismételtem a kérdést.
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– Mit mondjak a vőlegényednek? – ismételtem meg a
kérdést. A lány egyre jobban összezavarodott. – Hadd
magyarázzam meg – mondtam. – A bölcseink azt tanítják, hogy negyven nappal az ember születése előtt az
Égi Hang bejelenti, hogy kivel fog az illető megházasod-

Forrás ∑ A Lativ alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2020. szeptember

amikor élet-halál helyzetben vagyunk, nem azt mondja
a Talmud, hogy el kell kezdenünk imádkozni. Az ima
kétségkívül az egyik legerősebb eszközünk, amely a repertoárunkban szerepelhet, azonban vannak helyzetek,
amikor más tényezők komolyabb súllyal esnek a latba. Ez
pedig a bitachon – az Örökkévalóba vetett hit, remény, bizodalom. Az embernek, akármilyen szorult helyzetben is
van, meg kell erősítenie a bitachonját, tudnia kell, hogy
az Örökkévaló vele van, az ő oldalán áll, és a fájdalom és
a nehézség el fog múlni. Minden krízis során a segélykérő
vonal másik végén az Örökkévaló kell legyen.
A lublini Rav Tzadok egy picit más perspektívából
értelmezi a talmudi tanítást. Minden reggel felkelés
után elmondjuk a mode ánit, amelyben azt mondjuk az
Örökkévalónak: „hálát adok előtted, mivel visszatérítet
ted a lelkemet irgalmadban – nagy a Te hűséged!” Az

utolsó négy szó – nagy a Te hűséged –, tanítja Rav Tza
dok, az Örökkévaló belénk vetett bizalmáról szól. Az
Örökkévaló hisz bennünk. Hisz abban, hogy el tudjuk
érni a szellemi nagyságot, és meg tudjuk valósítani a bennünk lévő lehetőséget, minden kudarc és mulasztás ellenére. Ahogy Rav Tzadok írja: „csakúgy, ahogy mi hiszünk az Örökkévalóban, ugyanúgy hinnünk kell saját
magunkban is”. A jövőbeli vőlegényünk és menyasszonyunk vár ránk valahol.
Ha valamikor is fájdalmat vagy reménytelenséget érzel, mindig idézd fel a hitet. Higgy az Örökkévalóban, és
higgy magadban. Miért? Mert az Örökkévaló hisz benned.
fordítás • E.G.
forrás • torahanytimes

Minden krízis során a
segélykérő vonal másik
végén az Örökkévaló kell
legyen
ni (Talmud Szota 2a). Ennélfogva kérdezlek téged, hogy
ha leugrasz, mit mondjak majd a vőlegényednek? – Ismét
csönd állt be köztünk.
– Azt akarod mondani, rabbi, hogy van egy vőlegényem, akivel egy napon meg fogok házasodni?
– Igen, teljes mértékben, száz százalékig. Az Örökké
való segítségével megtalálod a vőlegényedet, aki büszke
lesz rád, és te is büszke leszel rá.
Szipogást hallottam a másik oldalról. Utána egy csattanást. Világos volt, hogy a telefon leesett a földre. Meg
rémültem. Nem tudván mit tegyek hirtelen, zsoltárverseket kezdtem mondani.
Pillanatokkal később azonban egy hang szólalt meg a
telefonban.
– Helló, itt Constanza felügyelő. Isten áldjon rabbi.
Megmentettük. Biztonságban van.
Bölcseink úgy tanítják: „Még ha egy éles kard van
az em
ber nyakára téve, akkor is bíznia kell az isteni
kegyelemben” (Talmud Brachot 10a). Még akkor is, ha a
halál szélén van valaki, nem adhatja fel a reményt. Akár
milyen rossznak tűnnek is a dolgok, a remény sosem
hagyhat el minket. Élsz – azért, mert az Örökkévaló azt
akarja. Ha nem akarná, nem lennél életben.
A Báál Sém Tov e talmudi tanítás kapcsán érdekes
megjegyzést tesz. Azt mondja, észre kell vennünk, hogy
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A viduj – érhető, használható
és inspiráló fordításban
Daniel Fine rabbi
Szól-e a viduj a modern kor emberéhez? Nagyon is! Jom kipurkor
próbáld ki a következő fordítást!
A viduj bűnvallomás a központi eleme jom kipurnak. A
viduj alatt görnyedve állunk, és a mellkasunkat ütjük az
öklünkkel, mialatt felsoroljuk a bűneinket, megbánva
mindegyiket és megfogadva, hogy nem tesszük meg őket
újra. Ezzel az imával eltöröljük a múlt „csomagjait”.
Az előre megfogalmazott lista első látásra nagyon távolinak és szokatlannak tűnik. Hadd adjunk itt egy olyan
fordítást, amely segít „közelíteni” ezt az ősi szöveget a
modern felhasználókhoz.
Asamnu – bűnössé váltunk abban, hogy eltompítottuk
és tönkretettük a spiritualitás iránti érzékünket
•
Olyan dolgoknak tettük ki magunkat, amelyek
roncsolják a spirituális fejlődés iránti érzékünket.
•
Arra pazaroltuk az időnket, hogy mások életét
nézzük és elemezzük, ahelyett hogy a saját életünk
problémáit oldanánk meg és javítanánk ki.
•
Olyan dolgokat néztünk és osztottunk meg, amelyek nem méltók hozzánk.
•
Nehezen szakítottunk időt olyan emberekre és
dolgokra, amelyek leginkább számítanak az életben, ehelyett szabadon elvesztegettük az időnket
értelmetlen és romboló dolgokra.
Bagadnu – árulók voltunk, hűtlenné váltunk
•
Gond nélkül és arcátlanul kérünk mindent az
Örök
kévalótól, amiben szükséget szenvedünk
vagy szeretnénk, de nem vagy nem megfelelően
köszönjük meg Neki, amit már megadott nekünk.
•
Nem vettük észre a jót a másikban, ehelyett kivetítettük rájuk a belső frusztrációinkat.
•
Nem figyeltünk másokra megfelelően – ehelyett
rá
kényszerítettük a saját értelmezésünket arra,
amit a másik mondani akart.
Gazalnu – raboltunk
•
Megfosztottunk másokat a saját magunk igazi énjétől, elrejtettük magunkat.
•
A munkaidőnkben saját személyes dolgainkat intéztük, ezáltal megrövidítve a munkaadónkat.
•
Munkahelyi döntéseinket a saját személyes kényelmünk alapján hoztunk.
•
Mások hibás döntéseit elnéztük, és nem szembesítettük vele az illetőt.
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Dibarnu Dofi – más emberek háta mögött beszéltünk,
más embereket sértegettünk
•
Olyan dolgokat mondtunk emberek háta mögött,
amilyent sosem mondtunk volna nekik nyíltan.
•
Elutasítottunk embereket, anélkül hogy ismertük
volna a teljes képet.
•
A gyermekeink többet hallják tőlünk a kritikus
és negatív „nem” szót, mint a bátorító és bíztató
„igen”-t.
•
Élvezzük, amikor olyan olvasunk vagy látunk, hogy
másokat gúny tárgyává tesznek vagy „ekéznek”.
Heevinu – másokat rosszabbá tettünk, a rosszat és a
gonoszat erősítettük
•
Fontosabbak voltak számunkra a rövid távú igényeink és vágyaink, mint az isteni bölcsesség és
a micvák.
•
Másokat arra bírtunk rá, hogy a könnyebb, de kevésbé helyes utat válasszák.
•
Spirituális dolgokról nem vagy nem eléggé kértük
ki mások véleményét.
•
Túl sokat gondoltunk magunkra, és túl sokat beszéltünk magunkról.
•
Arra bíztattunk másokat, hogy értelmetlen dolgokat csináljanak.
Vehirsánu – terjesztettük a gonoszságot, másokat bűn
re bírtunk
•
Jobb hely-e a világ általunk?
•
Megpróbáltunk-e másokat kijavítani, amikor rossz
döntéseket hoztak vagy rossz dolgokat tettek?
•
Jobbnak láttuk-e kimaradni dolgokból, amikor
inkább ki kellett volna állni a helyes irány mellett?
•
Pozitív energiát és optimizmust vagy negatív energiát és pesszimizmus sugárzunk?
Zadnu – szándékosan bűnöztünk, és aztán megma
gyaráztuk magunknak, „racionalizáltunk”
•
Mikor volt az utolsó alkalom, hogy tényleg abbahagytunk valamit csak azért mert ezt akarja az
Örökkévaló?
•
Ki befolyásolja a morális döntéseinket leginkább?
•
Összhangban van-e az értékrendszerünk az Örök
kévalóéval és a Tórájával? Ki a példaképünk?
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•

Elkezdjük megvalósítani a terveinket, és az elején
nagyon izgatottak vagyunk, de nincs meg hozzá
az elhivatottságunk, hogy befejezzük őket – aztán
„racionalizálunk”: megmagyarázzuk, hogy miért
is nem voltunk képesek elérni a célt.
•
Megfutamodtunk attól, hogy nehéz és bátorságot
igénylő morális döntéseket hozzunk, mondván,
hogy ezek nem világos kérdések.
Chámásznu – másokat félrevezettünk, a nálunk gyen
gébbeket kihasználtuk
•
Elégedettek vagyunk azzal, hogy a körülöttünk
lévő emberek „alacsonyabb szinten” vannak, mint
mi.
•
Más embereket használtunk a terveinkhez anélkül, hogy igazán értékeltük vagy megfelelően honoráltuk volna őket.
•
Bizonyos emberek érdekében nagyobb erőfeszítéseket tettünk pusztán azért, mert magasabb a társadalmi státuszuk.
•
Magabiztosan rámutattunk, hogy mások mire
nem képesek, és nem abba fektettünk energiát,
hogy fejlesszük őket olyan területeken, ahol kimagaslót tudnának nyújtani
Tafalnu Seker – ragaszkodtunk a valótlansághoz
•
Túloztunk, hazudtunk, és tévesen értelmeztünk
eseményeket.
•
Hittünk mások világról alkotott eltorzult elképzeléseinek.
•
Túl könnyen elfogadtunk igaznak pletykákat és híreszteléseket, és másoknak is továbbadtunk őket.
•
Túl hamar alkottunk ítéletet másokról anélkül,
hogy igazán megpróbáltuk volna megérteni őket.
Jaacnu Rá – visszaéltünk a bizalommal, rossz tanácsot
adtunk
•
Túl gyorsan adtunk tanácsot anélkül, hogy megfe
lelően átgondoltunk volna a helyzetet.
•
Nem vagyunk elég megértők, és emiatt nem is
bíznak bennünk mások.
•
Nem adtunk pártatlan tanácsot, különösen akkor,
amikor valami érdekünk fűződött hozzá.
•
Olyan embereket hoztunk helyzetbe, akik nem
tudnak „nem”-et mondani a kéréseinkre.
Kizavnu – rutinból vertünk át másokat és magunkat
•
Megígértünk dolgokat csak azért, hogy megnyugtassunk másokat.
•
Értékesebbnek mutattunk olyan dolgokat, amelyek igazából nem érnek semmit.
•
Szavaink félrevezetők voltak.
•
A tömeg után mentünk tekintet nélkül arra, hogy
amit tesznek az jó-e számunkra.
•
Lusták voltunk, amikor jól esett számunkra, és túl
fáradtak, amikor úgy gondoltuk, hogy nem akarunk semmit csinálni.
Lacnu – megvetettük és kigúnyoltunk komoly dolgokat
•
Kinevettünk értékes dolgokat azért, hogy ne kelljen velük foglalkoznunk.

•
•

Érzéketlenül lekicsinyeltünk másokat.
Eltűrtük azt a viselkedést, amely előnyök érdekében eltapos másokat.
•
Nem mindig voltunk büszkék a zsidóságunkra,
néha akaratlagosan is elrejtettük.
Maradnu – lázadtunk az Örökkévaló ellen, és bemocs
koltuk szent Nevét
•
Tudjuk, hogy az Örökkévaló mit szeretne tőlünk,
de nem terveztük meg, hogy hogyan érjük el a célt.
•
Úgy tekintettünk a micvákra, mint kulturálisan jó
érzést okozó tevékenységekre, és nem úgy, mint
isteni parancsokra, amelyek által közelebb kerülhetünk az Örökkévalóhoz.
•
Könnyelműen vettük az Örökkévalóval való kapcsolatunkat.
Niacnu – magunkra haragítottuk az Örökkévalót,
mert elhanyagoltuk a micvák teljesítését
•
Rengeteg időt fordítottunk a testünk igényeire, és
nem eleget a lelkünkéire.
•
Nem használtuk ki a kínálkozó alkalmakat a tóratanulásra.
•
Nem mutattunk elég tiszteletet a micvák iránt.
Szararnu – elfordultunk a helyes dolgoktól, figyelmen
kívül hagytuk azt, hogy felelősséggel tartozunk a dol
gokért
•
Megpróbáltuk kivonni magunkat a felelősséget
kívánó helyzetek alól.
•
Nem fogadtunk el felelősséggel járó pozíciókat.
•
Nem fordítottunk elég időt arra, hogy elég alaposan utánajárjunk a dolgoknak – túl hamar alkotunk véleményt és ítélkezünk.
•
Csak a saját klikkünkben és társaságunkban mozogtunk, és nem fordítottunk elég időt és energiát
arra, hogy kinyújtsuk a kezünket mások felé, sem
szó szerint, sem átvitt értelemben.
Avinu – morális értelemben elkorcsosultunk
•
Olyan dolgokat tettünk, amelyek nem mutatják
meg a bennünk rejlő erőt.
•
Igénytelen és méltatlan dolgokat néztünk, és
ezek ről beszéltünk.
•
Azt feltételezzük, hogy a mi gondolkodásunk a
helyes.
•
Nem távolodtunk el olyanoktól akik otromba dolgokat tesznek közzé, vagy azokról beszélnek.
Pásánu – viselkedésünk nagyon szeszélyes, a micvák
érvényességét tagadtuk
•
Úgy kezeltük a zsidóságot, mint egy svédasztalt:
amit akartunk betartottunk, amit nem akartunk, azt
nem. Csak azt tartottuk be, amihez kedvünk volt.
•
A fontossági sorrendünk nem volt konzisztens, ellentmondásos volt.
•
Nem gondolkodtunk el azon, hogy milyen értékek
szerint kellene élni.
Cárárnu – szenvedést okoztunk
•
Szenvedést okoztunk másoknak, és aztán hagytuk
őket szenvedni.
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•

Láttunk másokat szenvedni, de „átléptünk” rajtuk.
•
Nem éreztük át mások szenvedését, csak a saját
élet ünkre koncentráltunk.
•
Nem vagy nem eléggé gondolkodtunk el azon,
hogy a döntéseinknek milyen hatása van másokra.
Kisinu Oref – makacsok voltunk, nem fogadtuk el az
Örökkévaló segítő kezét
•
Az Örökkévalót vádoltuk, amikor rosszul mentek
a dolgok, de nem dicsértük, amikor jól alakult az
életünk.
•
Napi életünket egy véletlenszerű eseménysorozat
produktumának tekintjük, nem látjuk az Örökké
való kezét az események mögött.
•
Elismerjük az emberek teljesítményét, de nem ismerjük fel benne az Örökkévaló részvételét és irányítását.
•
A komfortzónánkban maradtunk, nem léptünk ki
belőle, bár tudjuk, hogy az igazi fejlődésnek ez a
kulcsa.
Rásánu – gonoszak voltunk
•
Nem úgy gondolunk magunkra, mint akinek az a
feladata, hogy jóságot terjesszen a világban.
•
Néha nem vesszük észre, hogy a világban objektív
isteni morális elvek működnek.
•
Kérkedtünk a bűneinkkel, és világgá kürtöltük
őket.
•
Nem foglalkoztunk a hibáinkkal, ahelyett hogy
tanultunk volna belőlük.
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Sichásznu –tönkre tettük a jellemünket
•
Olykor önteltek voltunk.
•
Az idealizmusunk ellen cselekedtünk.
•
Nem vizsgáltuk meg a tetteinket, motivációinkat
és döntéseinket elég alaposan.
Tiavnu – visszataszítók voltunk
•
Elvesztettük az önképünket.
•
Dühbe gurultunk, ha nem úgy alakultak a dolgok,
ahogy akartuk.
•
Nem vettük észre, hogy mennyi minden befolyásolja a jellemünket.
Tainu – letértünk az útról, eltávolodtunk az Örökké
valótól
•
Szem elől vesztettük a céljainkat, nem fogadtuk
el a kritikát.
•
A vallást bizonyos napokra és helyekre korlátoztuk.
•
Nem osztottuk meg eléggé a zsidóságunkat másokkal.
Titanu – elvadítottuk magunkat az Örökkévalótól
•
Nem hívtuk az Örökkévalót, amikor spirituális
problémáink voltak.
•
Nem éreztük rosszul magunkat, amikor szabad
akaratunkból eltávolodtunk az Örökkévalótól.
•
Nem éreztünk semmilyen hiányt, amikor félredobtuk a kapcsolatunkat az Örökkévalóval.
fordítás • E.G.
forrás • aish.com
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Szukoti múlt, szukoti jövő
Goldman Elior
Melyik az az ünnep, amit az egész emberiség tartani fog a jövőben?
Igen: a szukot! (de vajon miért?)

Az

idősíkok szempontjából a nagyünnepi időszak
nem más, mint egy jól megtervezett hullámvasút. Ros hasanakor előretekintünk a jövőbe, személyes imá
ink és kéréseink fő fókusza az eljövendő esztendő. Jom
kipurkor pont fordítva, a múltra összpontosítunk, az el
múlt év hibáit vesszük számba, és elhatározzuk, hogy kijavítjuk őket. A harmadik ünnepünk különleges két szempontból is. Szukotkor ugyanis egyszerre a múltba és a
jövőbe is utazást teszünk. És a fókuszunk nemcsak egy év

– hanem a bibliai múlt és a bibliai jövő. A bibliai múlt nem
más, mint a zsidóság mint nép kezdőpontja: az egyiptomi kivonulás. A bibliai jövő nem más, mint a végpont: a
messiási kor megvalósulása. Vizsgáljuk is meg mindkettőt közelebbről.
A bibliai múlt sokkal ismertebb. Az Örökkévaló azt
mondja: „sátrakban (szukot) lakjatok hét napig, minden
izraelita sátrakban lakjon. [Tegyék ezt azért,] hogy az elkövetkező nemzedékek tudják majd, hogy az izraeliták
sátrakban laktak, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről, én vagyok az az Örökkévaló, az Istened” (3Mózes:
42–43). Vagyis: azért építünk sátrat, és lakunk benne hét
napig minden évben, mert az őseink sátrakban laktak a
sivatagban, és nekünk emlékeznünk kell erre. Eszerint
szukot ünnepe tehát ugyanazt a célt szolgálja, mint
peszáché, jelesül hogy emlékezzünk a kivonulásra.
A kommentátorok véleménye megoszlik arról, hogy a
szukot szó mit is jelent ebben a bibliai passzusban. A legismertebb kommentátor, Rási szerint itt nem szó szerint
kell érteni, sokkal inkább az Örökkévaló felhőjét jelenti,
azt a felhőt, amely megvédte a zsidókat a sivatagi vándorlás során. Ibn Ezra nem ért egyet Rási homiletikus értelmezésével, és az egyszerű értelmét adja a szövegnek,
vagyis azt, hogy a sátor szón tényleges sátrat kell érteni.
Ibn Ezra azonban biccent egy kicsit Rási felé, amikor azt
mondja: azért kell tisré hónapban megünnepelni szukot
ünnepét, mert az Örökkévaló felhője megvédte a zsidókat nappal a tűző nap ellen. Azonban este – amikor nagyon hideg van a világnak ezen a részén – a felhő nem
adott védelmet, és a zsidóknak sátrakat kellett építeniük,
hogy megvédjék magukat a hidegtől tisré hónaptól kezdve. Ezzel az elegáns magyarázattal Ibn Ezra nem csak azt
válaszolja meg, hogy miért kell tisrében sátrat építenünk
(persze az is kitűnik ebből, hogy tisré előtt, amikor nem
volt hideg, a zsidók nem építettek sátrat), hanem arra is
rámutat, hogy a zsidók sátrai és az Örökkévaló felhője
között kapcsolat van, mindkettő a zsidók védelmét szolgálta.
Akárhogy is: szukot kapcsolata a múlttal világos.
Szukot jövőbe való kitekintése azonban kevésbé ismert. Ha megnézzük, hogy mely prófétai szakaszt olvassuk a tóraolvasás után, mindjárt érthetővé válik a –
talán bevallhatjuk: kicsit meglepő – kapcsolat. Szukot
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első napján a háftárá, a prófétai szakasz Zakariás könyve (14:1–21). Ebben a próféciában Zakariás azt jövendöli meg, hogy amikor lezajlik Gog és Magog Jeruzsálem
ellen folytatott háborúja, eljön a messiási kor, és a megmaradt nem-zsidó nemzetek Jeruzsálembe fognak jönni minden évben, hogy megünnepeljék szukot ünnepét.
Gog és Magog háborúja nem más, mint a végső ütközet,
amikor is a világ nemzetei szövetségben a zsidók, egészen pontosan Jeruzsálem ellen vonulnak, azzal a céllal,
hogy elpusztítsák a várost. Ez a rendkívül pusztító háború lesz a közvetlen előzménye a messiási kornak, vagyis a Messiás a háborút követően jön el. Nézzük csak a
szöveget belülről: „A Jeruzsálem ellen felvonult nemzetek túlélői minden évben elzarándokolnak Jeruzsálembe,
hogy leboruljanak az Örökkévaló, a Király előtt, és hogy
megünnepeljék a szukot ünnepét” (Zakariás 14:16). A
végső világháborút követően eljön a Messiás, felépül a
Templom, az Örökkévaló jelenléte szinte tapinthatóvá
válik a Templomban, és a világ nemzetei – ráeszmélve
arra, hogy milyen tévedésben éltek eddig, és milyen hibát
követtek el azzal, hogy a zsidók és Jeruzsálem ellen fordultak – éves vallásos zarándoklatot tartanak, és megünneplik szukotot, úgy, ahogy a zsidók teszik.

az, hogy a nem-zsidó világ
megünnepli szukotot,
a szellemi érettségüket
jelképezi
Mintha ez nem lenne elég meglepő, Zakariás a követ
kez ő versben elárulja, hogy mi fog történni azokkal a
nemzetekkel, amelyek képviselői nem tartják a zarándoklatot, nem mennek el Jeruzsálembe, és nem ünneplik
meg a szukotot. Lássuk: „akármely közösség a világon,
amely nem zarándokol el Jeruzsálembe, hogy leboruljon az Örökkévaló, a Király előtt, nem fog esőt kapni”
(Zakariás 14:17).
A XV. századi spanyol bölcs, Izsák ben Mózes Aráma
rabbi (1420–1494) klasszikus filozófiai műve, az Akédát
Ichák elemzi Zakariás ezen látomását. Az Akédát Ichák teológiai mű, célja a zsidó vallás teológiai és filozófiai kérdéseinek mély elemzése. Elemzésében Aráma rabbi azt
írja, hogy a messiási időkben szukot megünneplése a világ minden népe számára kötelező lesz. Amelyik nép ennek a kötelességnek nem tesz eleget, meg lesz fosztva a
megélhetésének forrásától – az esőtől és mindentől, amit
az eső jelenthet még –, és el lesz lehetetlenítve a fizikai
léte. Aráma rabbi szerint ez mutatja azt, hogy a zsidók
mennyire másként gondolkodnak: a zsidók azért tartják
a szukotot, mert meg lett parancsolva. Az ebből eredő fizikai javak másodlagosak. A nem-zsidóknál a fizikai javak az elsődlegesek. Mégis Aráma rabbi úgy fogalmaz:
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az, hogy a nem-zsidó világ megünnepli szukotot, a szellemi érettségüket jelképezi. Vagyis: az hogy a nem-zsidó
világ az esőért tartja a szukotot, nem kevesebb, mint a
zsidók szukottartása. A zsidók a parancsolatokon keresztül jutnak el a végcélhoz, a nem-zsidók pedig az esőn keresztül. A lényeg a végcél. Az út lehet más. A nem-zsidó
világ szukottartása nagyszerű esemény, cél, vívmány – a
szellemi, gondolkodásbeli és civilizációs felnőttség egyértelmű jele.
Térjünk most vissza a bibliai múltba. Idéztük a fő szöveghelyet, amely az alapja annak, hogy szukában lakunk
a mai napig is. Láttuk, hogy hogyan értelmezi Rási és
Ibn Ezra a szukot szót. A 3Mózes 23:43 (a vers, amely
arról beszél, hogy a zsidók sátrakban laktak, amikor az
Örökkévaló kihozta őket Egyiptom földjéről, lásd fent
az idézetet) így zárul: „Én vagyok az Örökkévaló, az
Istened”. Szforno ezen utolsó kitételt veszi górcső alá,
vagyis azt szeretné megmagyarázni, hogy miért kellett ezt zárszóként odatenni a vers végére. A Szforno
önmagában is nagyon érdekes dolgot tanít, ám ha
eszünkben tartjuk Aráma rabbi tanítását a nem-zsidók
szukottartásáról, különös fénytörésben láthatjuk Szforno
gondolatát. Nos, Szforno azt állítja, hogy annak az értelme, hogy újra és újra megismétlődik ez a frázis bizonyos
micvákat tartalmazó versben, az az, hogy az Örökkévaló
azért kér tőlünk bizonyos cselekedeteket, hogy a megtevésük által biztosítsuk azt, hogy Ő sosem fogja levenni
rólunk a szemét. Eddig a Szforno. Más szavakkal: azért
kell megtennünk bizonyos szimbolikus tetteket, hogy általuk kedvezőbb elbírálásban legyen részünk. Hasznunk
legyen. Ne legyen büntetés. Ez a magyarázat nagyon is
hajlik Aráma rabbinak a nem-zsidókat és az esőt érintő
gondolatmenetére.
Gondolhatunk persze magára a Tórára is, arra a részre,
amelyet minden nap kétszer is mondunk a smá részeként.
Az 5Mózes 11:13-tól kezdve az Örökkévaló arról beszél,
hogy ha szolgáljuk őt, akkor lesz esőnk, és a föld gazdag
termést hoz. Ha nem szolgáljuk őt, akkor kiveszünk a
földről, és a pusztulás lesz a részünk. Ez a rész is sokkal
inkább a nem-zsidók féle micvatartásra hasonlít, vagyis
egy szerződéses kapcsolatra, ahol az alap a kölcsönösség:
kérek valamit, és ha te megadod nekem, és is megadom,
amit te kérsz. Ha kérek valamit, és te nem adod meg nekem, akkor én sem adom meg neked, amit kérsz. Úgy tűnik tehát, hogy a zsidók és az Örökkévaló kapcsolatában
is nagyon is jelen van ez a fajta szerződéses viszony.
Biztos, hogy aki mély hitből tartja a parancsolatokat, és
viselkedik erkölcsösen, az nagyon kívánatos és irigylésre méltó szellemi szinten van. De vajon elképzelhető-e,
hogy az Örökkévaló ugyanúgy szereti azt is, aki szintén
megtartja a parancsolatokat, csak a szándéka nem olyan
tökéletes? Aki hasznot remél, vagy a büntetéstől menekül? Nagyon is elképzelhető, de mindenesetre ez egy remek teológiai kérdés – érdemes elgondolkodni rajta, miközben a sátrunkban ülünk vagy fekszünk, és nézzük a
szháchon keresztül a csillagos égboltot.
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Szukot: bitachon kiképzőhét
Rebbetzen Tzipporah Heller
A törékeny sátor és annak időtálló üzenete

Sz

ukot nem egy eseményről szó, hanem az Örökkéva
lóval való kapcsolatunkról, valamint arról, hogy
egyszerűen csak legyünk az Ő jelenlétében. Azoknak,
akik tóratartók, az Örökkévaló mindig is ott van a háttérben. Miért kell szukában laknunk, hogy érezzük Őt?
Van, aki elismeri, hogy az Örökkévaló mindenhol ott van,
de abban nem hisz eléggé, hogy az Örökkévaló szereti őt
annyira, hogy megadja azt, amire szüksége van. Emiatt
képtelen „hátradőlni”, és állandóan hajtja magát, hogy el

Az első lépés a bitachon
eléréséhez az, hogy
felismerd: elérhető
számodra az, amit el
szeretnél érni.
tudja látni magát. Mások elfelejtik az Örökkévalót, mivel megfoghatatlan, szemben a fizikai világgal, ami nagyon is megfogható és érzékelhető. Továbbá ne feledkezzünk meg arról a mindennapos jelenségről, hogy sok
ember kétségbeesik és haragos lesz, amikor a dolgok nem
úgy mennek, ahogy szeretnék. Egy kis hang folyamatosan azt suttogja belül, hogy „ennek nem így kellene lennie”. A vallásos, mivel hisz az Örökkévalóban, még jobban kétségbeesik, mondván minden bizonnyal rosszul
csinált valamit. Mindezek a gondolatmenetek a bitachon
ellenségei. A bitachon nem azt jelenti, hogy hiszünk az
Örökkévalóban. A bitachon azt jelenti, hogy kifejleszted
azt a képességet, amellyel már-már kézzelfogható módon
érzékeled az Örökkévaló jelenlétét, a közvetlenül megnyilvánuló jóakaratát az életedben.
A Chovos Halevovos szerint van néhány feltétele annak, hogy valakiben megbízzunk. Az illetőnek törődnie kell veled, képesnek kell lennie arra, hogy megtegye,
amit ígér, vegyen minden más elé téged, és tegye meg,
amit eltervez. Csak az Örökkévaló képes erre maradéktalanul. Az embereknek bízniuk kell, és az egyetlen aki-

ben bízhatunk, az az Örökkévaló. Honnan jön a bizalom? Az első, amit meg kell vizsgálnunk, az a tény, hogy
hányszor és hányszor élt túl a népünk minden remény
ellenére, és mindezt be kell építenünk a saját életünkbe.
Rengeteg olyan esemény történt, amely az Örökkévaló
segítsége nélkül nem történt volna meg. A szuka egyik
ismérve a törékenysége. A szuka nem lehet állandó és stabil építmény. Ez az tanítja nekünk, hogy a világ átmeneti,
és csak az Örökkévaló védhet meg minket. A pénz képes
szabadságot és örömöt is nyújtani, de boldogságot nem.
Amikor felemeled a fizikumot, és szellemi célok szolgálatába állítod, az állandóság részévé válik, és igaz örömöt
szerez. Ez a szuka üzenete. Fel kell ismernünk, hogy a saját életünkben is hasonló a helyzet: évekig túléltünk mindenfajta látható önvédelmi eszköz nélkül, és a láthatatlan
Örökkévaló tart meg minket – ez az Örökkévaló iránt érzett feltétlen bizalom kezdete.
A szuka másik ismérve, hogy tető gyanánt úgynevezett szcháchot kell használnunk. A szhách részeinek pedig olyan közel kell lenniük egymáshoz, hogy a szukában
több legyen az árnyék, mint a fény, de ugyanakkor láthatók legyenek a csillagok. A keserűség és a sötétség ennek
a világnak a sajátja azért, hogy önmagunk megteremtésének aktív cselekvőjévé tegyenek minket. Mindenki állandóan újra és újra megszületik a saját döntései által. A
következő világban csupán egy panaszunk lesz – miért
volt az életem olyan könnyű. Az igazi eredmény mindig
küzdelem árán jön létre.
A bitachonhoz hála kell. De hogyan leszünk hálásak,
hogyan erősítsük magunkban a hála érzését? A Tzemach
Tzedek azt tanítja: „gondolj jót, és jó fog történni”. Az
emberek általában félreértik ezt a mondást, hiszen azt
gondolják, hogy az Örökkévalót teljesen ki lehet hagyni a
képből. Az Örökkévaló megadja neked azt, ami jó neked,
akár akarod akár nem. Ha a gondolkodásod pozitív, mindent, amit az életedben jelenleg tapasztalsz, pozitívnak
fogod értékelni. Ehhez meg kell tanulnod az elmédet irányítani. Minden tórai kötelezettség, amely a gondolatainkat érinti, ezen az elven alapul. Nem tudod teljesíteni a
„szeresd az embertársadat” vagy „szeresd az Örökkévaló”
micváját, ha gyűlöletet és irigységet érzel. Az első lépés a
bitachon eléréséhez az, hogy felismerd: elérhető számodra az, amit el szeretnél érni. A következő alkalommal,
amikor dühös vagy, kérdezd meg magadtól: „tényleg itt

33

 ∑ תשרי תשפ״אForrás ∑ A Latív alapítvány időszaki kiadványa

akarok tartani?” Ha a válasz nem, dönts úgy, hogy nem
tartok itt. Válts látószöget.
Irányítanod kell a gondolataidat, de ez még nem elég. A
negatív gondolatokat le kell cserélni valami másra. És itt jön
be az ima. Az imának két része van: a tartalom és a szavak.
A Chovot Halevovot azt tanítja, hogy a legfontosabb dolog a
tartalom, de csak a szavak által, amelyeken keresztül a tartalom
„átmegy”. Ha a szívünket beleadnánk az imába, és a szavakat
csatornának használnánk, egyáltalán nem félnénk az élettől.
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Szimchát Tóra:
örökkévalóságunk titka

Átvitt értelemben lehet szukában lakni egész évben. Annyit kell csak tennünk érte, hogy felismerjük az
Örökkévaló nagyságát. Ezáltal rájövünk arra, hogy ez
a világ arról szól, hogy szembenézünk a kihívásokkal.
Amikor helyes döntéseket hozunk, erősebbek, nagyobbak és istenibbek leszünk.

Asher Brander rabbi

fordítás • E.G.
forrás • naaleh.com

Elmélkedés útján eljutni az állandó öröm állapotába

A

zsidók egy naptári kettősségben élnek, két zsidó új
év (tisré/niszán) és két ítéletnap (ros hasana/jom
kipur) közt. A valaha élt, valószínűleg legnagyobb zsidó történetmondótól, a Dubner Magidtól (Rabbi Jakob
Krantz, meghalt 1804-ben) egyszer ezt kérdezték: miért
kell megünnepelnünk mindkét szimchát tórát? (az éves
tóraciklus befejezését) és a sávuotot (amikor a Szináj-he
gyi Tóra átadásról emlékezük meg)? Miért nem gyúrjuk
össze őket, egy nagy ünneppé? Jellemző, hogy a rabbi egy
tör ténettel válaszolt.
Egy király és egy királynő sok évig gyermekáldás nélkül maradtak. Elkeseredettségükben meglátogattak egy
bölcset, aki egy erős áldást adott rájuk egy figyelmeztető záradékkal. Nem sokkal később a királynő egy lánygyermekkel került áldott állapotba. De a kikötés szerint
a családon kívül egy férfi sem láthatta a születendő hercegnőt a menyegzője napjáig, különben halál várt volna
rá. És így is esett. Mikor a királynő életet adott a kislánynak, egy félreeső szigetet készítettek elő a hercegnőnek,
hogy ott élhessen. Ott királyi módon nevelték fel a legjobb női tanárok.
Mikor a hercegnő elérte a meg felelő kort, a király komoly
technikai akadályba ütközött a lánya kiházasítását illetően.
Az udvarában ugyanis minden nemesember izgatottan mondott igent a lány kezére, amíg ki nem derült, hogy az első találkozójuk és menyegzőjük ugyanaz az alkalom kellene, hogy
legyen. A kétségbeesés határán a király odament az utolsó nemes úrhoz, aki beleegyezett, hogy akár csak egyetlen, a hercegnőre vetett pillantás nélkül elvegye őt.
Ahogy a menyegző közeledett, a nemes urat házassággal
kapcsolatos, addig elnyomott félelmei mélyen megrázták. Sa
tuba szorítva érezte magát. A nász napján az egész világ
odacsődült táncolni, kivéve a szorongástól gyötört vőlegényt.
Ahogy belesett a fátyol alá, valami borzalomra készült, de
nagy csodálkozására a hercegnő hihetetlenül szép volt. Szűnni
nem akaró idegessége megmaradt: De hol van itt a csapda?
Ám egyet sem látott. Minden egyes nap újabb és újabb csodálatos részét fedte fel a hercegnő személyiségének. Nemcsak elbűvölő volt, de bátor, szellemes, bájos és mély gondolkodású is.
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Hónapokkal később a nemesember odament az apósához,
hogy elmondja neki, mennyire csodálatos az élete az új arával,
és hogy megvallja neki a csalódottságát – amit elmulasztott
megtenni a menyegzőjükön. A király eldöntötte, hogy egy új
mulatságot fog rendezni. Minden korábbi vendéget meghívtak, de most csak egyetlen ember, maga a herceg táncolhatott,
hogy kifejezhesse teljes örömét. És így is történt.
A Dubner Magid szerint a sávuot jelzi a zsidóság megrengethetetlen elköteleződését Isten bölcsessége és az Ő Tórája
mellett. Nem tudván a Szináj-hegy lábánál, hogy mi van
a Tórában, a zsidó nép magabiztosan kijelentette: náásze
venismá (el fogjuk végezni a micvákat, és utána fogjuk megérteni őket). Vakon hittek, míg a Tóra édességének hatása alatt
voltak. A zsidóság a szimchát tórával, a tóratanulással ün-

A Tóra egy csendes ara,
a házasság pedig egy
gyönyörű dolog.
nepli az örömét és egyre növekvő nagyrabecsülését, melyet a
Tóra ősi szépsége és mélysége iránt érez.
Ez nem a zsidó történelem metaforája? Mikor nem volt
semmink, csak a hitünk – sok sötét időszakon keresztül
Babilónián és Rómán át a középkorig és a XX. századi
Németországig –, a zsidóság mindig az elmélyült tóratanulást dicsőítette. A legsötétebb óráinkat a babilóniai, a
német, a spanyol, a litván és a lengyel tanulószobák fénye
világította be. És ma – ahogy belépünk a XXI. századi amerikai zsidó közösség „fényűzés”-korszakába – hol
tartunk? Nem minden rózsás az amerikai, zsidók háza
táján. A negatív reprodukciós ráta, az öregedő társadalom és a vegyesházasságok 52%-os aránya nem mutatnak
jó irányba az amerikai zsidóság jövőjét illetően.
1964 májusában a Look Magazine borítóján ott volt Az
eltűnő amerikai zsidó története azt előrevetítve, hogy az
USA-ban 2000-re nem marad egyetlen zsidó sem. Ez után
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a sötét jóslat után a Look Magazine tűnt el, és ma több
mint öt millió zsidó él az Egyesült Államokban. Amikor a
történészek azon fognak gondolkodni, hogy mi történt azzal a sok amerikai zsidóval, úgy gondolom, hogy ugyanarra
az elkerülhetetlen következtetésre fognak jutni, amelyre az
1990-es Nemzeti Zsidó Népesség Kérdőív elemzői jutottak: „ A zsidó napközi iskola … az egyetlen oktatási módszer, amely az asszimilációs folyamat ellen van, amelyet a
vegyesházasságok és az ehhez kapcsolódó viselkedésmódok jeleznek” (Elimor & Katz, 1993).
Más szavakkal: csak a következetes elköteleződés a Tóra
iránt fog olyan erős örömet szerezni, amely biztosítja a zsidóság túlélését. Természetesen a történészek csak Izrael édes
énekesének, Dávid királynak a szavait visszhangozzák, aki
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Mindent, csak haragot ne

több mint 2500 éve foglalta írásba ezt: „Ha a Tóra nem lett
volna az én állandó örömem régóta, már rég elvesztem volna.”
A mulatozás közepette, ami gyakran kíséri a szimchát
tórát, lehet, hogy érdemes elgondolkodni örökkévalóságunk titkán. Ez után, szerényen elismerem, saját magunknak és még meg nem született unokáinknak tennénk szívességet, ha meghallgatnánk egyet a sok mély
(és gyakran szórakoztató) tóraelőadások közül, amelyek egész évben megtalálhatók a helyi zsinagógákban és
kolelekben. A Tóra egy csendes ara, a házasság pedig egy
gyönyörű dolog.
fordítás • Ferencz Dániel Benjamin
forrás • ou.org

Chayi Hanfling
Harag: jellemvonás, melynek nincs pozitív hozadéka

S

usan L. Adler házassági tanácsadó azt állítja, hogy a
legfőbb szabály, amelyhez minden párnak tartania
kell magát, az, hogy „mindent, csak haragot ne”. Adler el
is mondja, hogy a harag miért mérgező.
A haragot arra használjuk, hogy olyan mélyen megbúvó érzelmekkel birkózzunk meg, amelyek veszélyeztetik a belső stabilitásunkat. A kapcsolatainkban sokszor
szomorúak, idegesek vagyunk, sértve érezzük magunkat,
vagy éppen félünk. Mindez sérülékennyé tesz minket, és
ez az érzés sokszor gyengeséggé változik, vagy a kontroll képességének elvesztéséhez vezet. Más szavakkal:
az elsődleges érzelmünk (a sértettség vagy félelem) elindít bennünk egy másodlagos érzelmet (a haragot) azért,
hogy erősebbnek, hatalmasabbnak érezzük magunkat,
valakinek, aki „nyeregben van”, és nem kiszolgáltatott,
nem sérülékeny. A harag egy illúziót szül, az erő illúzióját. Ez részegítő is lehet, főleg akkor, ha az alternatíva
nagyon szörnyűnek tűnik.

Elul a legalkalmasabb
időszak arra, hogy
negatív érzéseinket
teljes elfogadássá
alakítsuk, és végül pozitív
cselekedetekké.
Képzeljünk el egy nőt, aki nagyon haragszik a férjére,
amiért az nem tölt elég időt a családjával. A haragja hátsó mozgatórugója lehetséges, hogy a megbántottság érzése amiatt, hogy nem ő az első a férje fontossági listáján. Vagy: lehetséges, hogy magányos, és távolságot érez
a kapcsolatukban. Bár eme érzések felszínre törése harag formájában az erő és irányítási képesség hamis illúzióját nyújtja neki, valójában rossz az irány: előbb-utóbb
addig halmozódik a rossz érzés, amíg robbanni fog. Ha
azonban a sérülékenységére támaszkodik és megosztja a
férjével, hogy sértettnek vagy magányosnak érzi magát,
anélkül hogy haragudna vagy hibáztatná a férjét, sokkal
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valószínűbb, hogy a férje támogató viselkedését „hívja
elő”. A „csak haragot ne” olyan szabály, amely rengeteg
bátorságot kíván meg tőlünk, és azt, hogy szembenézzünk a legelemibb bizonytalanságunkkal.
Maimonidész a haragot különleges érzelemnek, illetve
jellemvonásnak tartja. Híres szabálya, hogy amikor jellemfejlesztésről beszélünk, akkor az arany középutat kell
követni. Minden jellemvonást a megfelelő korlátok között kell tartani. A jellemvonás, héberül midda, azt jelenti, hogy mérték, ami mutatja, hogy a jellemfejlesztés elsődleges szabálya a mértéktartás a szélsőségektől.
De Maimonidész szerint is van két kivétel az arany középút szabálya alól: harag és arrogancia. Maimonidész
azt mondja, hogy haragnak egyáltalán nem kellene lennie
bennünk. Ellentétben a többi jellemvonásunkkal, ahol is
az arany középút a megoldás, a haragot teljesen ki kell
irtanunk magunkból. Ennek a forrása a Talmud, amely
azt tanítja, hogy aki haragos, az olyan, mintha bálványt
imádna. Mi köze van a haragnak a bálványimádáshoz?
A harag azért pusztító, mert az emberek közötti kapcsolatot teszi tönkre, míg a bálványimádás az ember és az
Örökkévaló közötti előforduló bűn kategóriájába esik.
Alapvető zsidó hitelv, hogy minden, ami az életünkben történik, az Örökkévalótól jön, és mindenki minden
eseményt személyre szabva kap. Ezen események célja a
személy szellemi fejlődése. A harag olyan érzelmi válaszreakció, amikor igazságtalanságot érzünk, amikor úgy
észleljük a világot, hogy ennek nem így kellene lennie.
Az Örökkévaló azonban a tökéletesség megtestesítője,
és nem hibázik. Amikor haragosak vagyunk, mintha azt
mutatnánk, hogy nem gondoljuk, hogy az Örökkévaló
minden esemény forrása. Ha azt érezzük, hogy körülöttünk minden igazságtalan és kaotikus – és nem az
Örökkévalótól jön –, máris elvetettük a bálványimádás
magvait.
Lássunk tisztán: mi, emberek szabad akarattal rendelkezünk, és ennek okán mindenki tehet szörnyű és igazságtalan dolgokat. Természetesen ha egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk a körülöttünk történő szörnyűségeket
annak érdekében, hogy a haragot teljesen kiiktassuk az
életünkből, az nem vallásos cselekedet, hanem egyszerűen szívtelen és könyörtelen. Viszont ezek az események
nem szabad, hogy „lehúzzanak” minket a kontrollálhatatlan harag szintjére – ami látszólag persze erőssé tesz,
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valójában rendkívül gyengévé. Az erőnket az igazság felderítésére, erősítésére és jócselekedetekre kell fordítanunk. A harag látja az igazságtalanságot, és emiatt keserűen elítéli a világot, mondván, hogy az kaotikus, és tele
van hibával. Az igazi tiszta erő látja az igazságtalanságot,
és felismeri, hogy ez is az Örökkévalótól jön, de ugyanez
az Örökkévaló belénk helyezte a képességet, hogy orvosoljuk a problémát.
Elul hónap betűi a héber „ani l’dodi v’dodi li” (én a
kedvesemé vagyok és a kedvesem az enyém) versrészlet
kezdőbetűből tevődnek össze, utalva az Örökkévalóval
való kapcsolatunkra. Elul az a hónap, amikor elérhetjük
a hőn áhított közelséget az Örökkévalóval.
Talán a harag egyik tanulsága az, hogy nem fejleszthetjük magunkat a kapcsolataink területén, ha nem az
Örökkévaló az alapja a fejlődésünknek, vagy ha eltaszítjuk magunktól a testvéreinket. Ugyanaz az erő, amely
erodálja emberi kapcsolatainkat, tönkre teheti azon ké-

pességünket, hogy felismerjük az Örökkévaló jóságát.
Elul az az időszak, amikor újra kapcsolatba léphetük az
Örökkévalóval. Az egyik módja ennek, hogy kinyilvánítjuk meggyőződésünket, miszerint minden, ami történik,
az az Örökkévaló keze munkája, és célja a fejlődésünk.
A hit nem csak egy elvont fogalom. A hitnek az életünket minden ízében át kell hatnia. Teljes tudatában
kell lennünk az Örökkévaló jelenlétének és annak, hogy
Ő vezeti az életünket. Elul az az időszak, amikor találnunk kell időt arra, hogy elmélkedjünk a frusztrációnkon, amely a gyarló emberekkel és döntéseikkel való
együttélés eredménye. Tudatosítani kell magunkban,
hogy mindez az Örökkévalótól jön. Ez a legalkalmasabb
időszak arra, hogy negatív érzéseinket teljes elfogadássá
alakítsuk, és végül pozitív cselekedetekké.
fordítás • E.G.
forrás • aish.com
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A zsidó történelem hét csodája
Rabbi Kalman Packouz
Van-e történelmi magyarázata a zsidóság emberiségre gyakorolt
civilizációs hatásának?

T

öbb mint 300 évvel ezelőtt XIV. Lajos francia király
3. Kis létszám
megkérte Blaise Pascalt, a nagy keresztény filozó4. Antiszemitizmus
fust, hogy bizonyítsa be a Teremtő létezését. Pascal ezt
5. A népek lámpása
válaszolta: „A zsidók, Felség, a zsidók!”
6. A zsidó nép és Izrael földjének egymásra utaltsága
Az, hogy a zsidó nép – az emberiség egy kicsiny cso7. A zsidó nép visszatérése Izrael földjére
portja – túlélt kétezer év száműzetést és üldözést, nem
Következtetések
más, mint egy természetfeletti dolog. Nem Pascal volt az
egyetlen, akit elbűvölt a zsidó nép túlélőképessége. Más 1. Az örök nép
gondolkodók, filozófusok és történészek is észrevettek A Tóra megjövendölte, hogy a zsidóság örökké létező nép
valami szokatlant a zsidóság körül.
lesz:
„És én fönntartom szövetségemet közöttem és közötted, meg magzatod között utánad, az ő nemzedékeiken
át, örök szövetség gyanánt, hogy legyek teneked Istened
és magzatodnak utánad (1Mózes 17:7).
Ez az ígéret többször is megismétlődik a Tórában
(3Mózes 26:43, 5Mózes 4:26–27, 5Mózes 28:63–64). És
valóra is vált. Bár a zsidóságnak nem volt otthona, közös
nyelve és történelme (ezek azok a tényezők, melyekkel a
történészek egy népet meghatároznak), mégis különálló
nép maradt.
Mark Twain, a bevallottan agnosztikus és kételkedő,
ezt írta 1899-ben a Harper’s Magazine-ban:
2. Száműzetés és szétszóródás
„Az egyiptomi, babilóniai és perzsa birodalmak meg- A Tóra megjövendölte, hogy a zsidóknak száműzetésben
jelentek, nagy hanggal és pompával benépesítették a föl- és szétszóratásban lesz részük:
det, majd elhalványultak és kimúltak. A görög és római
„Benneteket pedig elszórlak a népek közé, és kardot
birodalom követte őket, hatalmas zajt csaptak, és eltűn- rántok mögöttetek; így lesz országotok puszta, városaitok
tek. Más népek is felemelkedtek, rövid ideig nagy lángon pedig romokká lesznek” (3Mózes 26:33).
égett a fáklyájuk, majd kiégtek, és most a szürkületben
A száműzetés és szétszóratás ellenére a zsidóság megülnek, vagy már nem is léteznek. A zsidó nép látta őket, maradt egy népnek. Az emberiség történetében tíznél
legyőzte mindet, és most is az, ami mindig is volt, nem kevesebbszer fordult elő, hogy egy teljes nép kiűzetett a
hanyatlik, nem gyengül az idővel, még részeiben sem, saját országából. Egyáltalán nem megszokott dolog egy
nem csökken az energiája, nem butul éber és energikus egész népet elkergetni az országából.
gondolkozása. Minden dolog múlandó, kivéve a zsidók.
A többszörös száműzetés teljesen ismeretlen, mivel az
Minden más erő jön és megy, de ők maradnak. Mi a titka első után rendszerint egy nép teljesen eltűnik – egyszerűa halhatatlanságuknak?”
en elkeverednek a többi néppel. Az emberiség történetéMiért nyűgözte le Pascalt, Mark Twaint és másokat a ben csak a zsidó néppel fordult elő a többszöri száműzezsidók túlélőképessége minden esélytelenségük ellenére? tés és szétszóródás. A zsidók vándoroltak, szinte a Föld
valamennyi országában megtelepedtek – és mégis valaA zsidó történelem hét csodája
hogy sikerült megőrizniük a nemzeti identitásukat.
1. Az örök nép
Időszámításunk előtt 586-ban a babilóniaiak űzték el
2. Száműzetés és szétszóródás
a zsidókat Izraelből, de azok túlélték, majd 70 év után

minden egyes részlet meg
lett jósolva a Tórában az
események előtt száz és
ezer évekkel
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gondolkodók, filozófusok és
történészek is észrevettek
valami szokatlant a
zsidóság körül
zsidóság kellene legyen a harmadik legnagyobb etnikai
csoport. Mégis csak 14 millió él zsidó él ma.
Gyakorlatilag nincs több zsidó ma a világon, mint 2000
évvel ezelőtt, és mindvégig önálló nép maradt.

Forrás: flickr.com -

Ray in Manila

visszatértek Izraelbe, és felépítették a Második Szentélyt.
Azután, időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták azt is, és a zsidók ismét száműzetésbe kényszerültek.
Azaz két sajátosságot is megfigyelhetünk:
A. az egyetlen nép, mely kétszer lett kiűzve a saját országából
B. az egyetlen nép, mely túlélte, és visszatért az előző
száműzetésből.
A Tóra továbbmegy, és ezen a jelenségen belül rávilágít
még egy sajátosságra a diaszpórában a zsidók folyamatos
vándorlásra kényszerültek a népek között. Miután „ …elszór téged az Örökkévaló mind a népek közé a föld egyik
szélétől a föld másik széléig…” (5Mózes 28:64), a prófécia folytatódik – „De ama népek között sem fogsz megpihenni és nem lesz nyugvóhelye lábad talpának, mert ad
neked ott az Örökkévaló rettegő szívet, epedő szemeket
és csüggedő lelket” (5Mózes 28:65).
A „vándorló zsidó” próféciája nemcsak az ősi történelmet jellemezte, hanem egyedi népként azonosít minket
még napjainkat is beleértve.
„A zsidó diaszpórát vizsgálva az egész Földön és az
egész civilizált világban, meglepődhetünk, hogy az a nép,
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amely szinte a legősibb a Földön, valójában a legfiatalabb
is abban az értelemben, hogy van egy ország a lába alatt
és ég a feje felett. A könyörtelen üldöztetés és kiutasítás
eredményeként a legtöbb zsidó új betelepülő a tartózkodási helyéül szolgáló országban. A zsidó nép 90 százaléka
alig több mint 50-60 éve él az új otthonában! A Föld öt
kontinensének több mint száz országában szóródott széjjel.” - írja Leschzinsky a The Jewish Dispersion-ben.
3. Kis létszám
A tórai prófécia szerint a zsidó nép a szétszóratás és kis
létszáma ellenére örökre fenn fog maradni:
„És elszór az Örökkévaló benneteket a népek közé és
csekély számmal fogtok megmaradni a nemzetek között,
ahova elvezet az Örökkévaló benneteket” (5Mózes 4:27).
Más népeknél a kicsi létszám a kihalást jelenti.
Történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a római birodalom idején, mintegy 2000 évvel ezelőtt kb. 8-10 millió
zsidó élt a világon. Mit is mondanak a demográfusok,
mennyi zsidó lehet ma?
Ha a kínaiak száma ugyanebben az időszakban 30 millióról 1 milliárdra nőtt, akkor kb. 500 millió zsidónak
kellene élnie ma a földön. A kínaiak és indiaiak után a

4. Antiszemitizmus
Maga az antiszemitizmus fogalma is nagyon különös.
Miért nem használunk valamilyen gyűjtőfogalmat a zsidók
elleni gyűlölet és az üldözésük kifejezésére, mint például
vallásos vakbuzgóság, idegengyűlölet vagy rasszizmus? A
zsidóság az egyetlen olyan csoport a világon, melynek az
üldözésére egyedi fogalmat használunk. Miért? Úgy tűnik,
a világ észleli, hogy az antiszemitizmus nemcsak a gyűlölködés egy szerencsétlen példája, hanem egy speciálisan a
zsidókkal kapcsolatos dolog.
Az antiszemitizmusnak van négy jellemzője, amely
megkülönbözteti más gyűlölködésektől:
1. egyetemesség
2. intenzitás
3. tartósság
4. irracionalitás.
Egyetemesség
Az antiszemitizmus univerzális jellege látható abból a
tényből, hogy a zsidókat gyakorlatilag minden országból
elűzték, ahol csak laktak. 1290-ben Angliából, 1306-ban
és 1394-ben Franciaországból, 1349-ben és 1360-ban
Magyarországról, 1421-ben Ausztriából, Németország
különböző részeiről a XIV–XVI. században, Litvániából
1445-ben és 1495-ben, Spanyolországból 1492-ben, Por
tugáliából 1497-ben, Cseh- és Morvaországból 1744–45ben. Tilos volt nekik belépni Oroszország területére, és
vég ül mikor mégis engedélyt kaptak, csak egy kijelölt területen telepedhettek le.
Az európai megpróbáltatásokkal párhuzamosan az
arabok között is léteztek az antiszemitizmus különféle
szintjei. Az iszlám kezdetétől, a VII. századtól az arab
országokban élő zsidók folyamatosan másodosztályú állampolgárnak érezhették magukat. A következő 1300 évben szórványosan fordultak elő atrocitások, melyek 1948ban és 1967-ben érték el a csúcspontjukat. Ez alatt az idő
alatt szinte minden Adenben, Algériában, Egyiptomban,
Irakban, Szíriában és Jemenben élő zsidó, összesen mintegy ötszázezren, menekülésre kényszerült, hogy mentse
az életét a pogromok, támadások és mészárlások elől.

Még olyan messze, mint Etiópia, ahol a kis zsidó közösség több mint kétezer évig teljesen el volt vágva a zsidó nép többi részétől, ott is vannak bizonyítékai a környező népektől elszenvedett üldözéseknek. Japánban is
bizonyítható az antiszemitizmus jelenléte – pedig ebben
az országban szinte nem is élt zsidó.
Intenzitás
A legjobb példa a holokauszt (amelyről az egész világ
elismeri, hogy a történelem legnagyobb gonosztette) – az
egyetlen eset, mikor egy egész nép (férfiak, nők és gyerekek) megsemmisítésére törekedtek.
Tartósság
A világ legerősebb hatalmai, még azok is, ahol csak kis
számú zsidó élt, a zsidókat legfőbb ellenségnek tekintet
ték. Ez elkezdődött már a Második Szentély idején, amikor a görögök üldözték a zsidókat. Majd folytatódott a
késői Római Birodalomban, az arabokkal és a keresztény
világgal több mint 15 századon keresztül (különösen a
középkorban gyakori vérvádakkal) és a nem olyan régmúltban a nácikkal, a Szovjetunióval és ma az arabokkal.
Az alábbi birodalmak fordultak a zsidók ellen:
Egyiptomi birodalom
Mezopotámiai birodalom
Babilóniai birodalom
Görög birodalom
Római birodalom
Bizánci birodalom
Spanyol birodalom
Ottomán török birodalom
Brit birodalom
Osztrák–Magyar birodalom
Német birodalom
Francia birodalom
Orosz birodalom
Szovjet birodalom
Náci birodalom
Irracionalitás
Mi vagyunk az egyetlen nép, akit istengyilkossággal vádoltak – ez volt az antiszemitizmus fő oka mintegy 2000 éven át. Annak ellenére, hogy a vér evésének
tilalma olyan erős, mint a sertés evésének tilalma, mégis
a zsidóüldözések oka a középkorban a vérvád volt, azaz
hogy nem-zsidó gyerekek vérét innánk. Támadtak minket kútmérgezés vádjával, egyszer még a levegő megmérgezéséért is.
A német zsidókat okolták, hogy ők hozták a szocializmust és kommunizmust Németországba, hogy ők a felelősek az első világháborúban elszenvedett vereségért és
az 1920-as évek gazdasági válságáért. Mindez annak ellenére, hogy Németországban a zsidók száma abban az
időben csak 0,8% volt. Sok ország ártott is magának a
zsidók üldözésével, leginkább Spanyolország (gazdasági-
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lag) és Németország (a tudományok, a kultúra és a hadiipar területén).
A Cion bölcseinek jegyzőkönyvét, mely valótlan konspirációval vádolta a világuralomra törő zsidó bölcseket, a
Biblia mellett az 1920-as évek legjobban eladható könyvei között tartották számon. Azóta több nyelvre is lefordították. 1987 óta még Japánban is széles körben terjesztik.
Bármit is csinálunk, pont az lesz az, amiért utálnak
minket. Egyszerre voltak az amerikai zsidók lekommunistázva, az oroszországiak pedig lekapitalistázva. Minél
alaposabban vizsgáljuk az antiszemitizmust, annál nyilvánvalóbb, hogy a számtalan „magyarázat”, amelyet a
különböző társadalmak felhoznak az ott élő zsidókkal
szemben, az nem indok (vagyis ennek hiányában sem
szűnne meg az üldözés), hanem ürügy.
„Minél inkább tanulmányoztam a zsidó történelmet,
meglepődtem, lehangolódtam és megrendültem az örökös és ésszerűtlen erőszak láttán, mely a földkerekség
minden országban érte őket. Ezért ha az üldözés, kiutasítás, kínzás, megaláztatás és tömeggyilkosság gyakran
visszatér ezeken a lapokon, az azért van, mert ezek végigkísérik a zsidók történetét.” (Martin Gilbert: Jewish
history Atlas, Oxford 1985.)
A Tóra megjövendölte, hogy a zsidóknak üldöztetésben lesz részük:
„És életed függőben lesz előtted, rettegni fogsz éjjelnappal, és nem fogsz bízni az életedben. Reggel azt mondod: bárcsak este volna! És este azt mondod: bárcsak reggel volna! Szíved rettegése miatt, a mellyel rettegsz és
szemeid látványa miatt, a mit látsz.” (5Mózes 28:66–67.)
A fajgyűlöletnek nincs még egy olyan formája, amely
az antiszemitizmus közelébe érhetne fertőzőképességében, intenzitásában és észszerűtlenségében.
Professor Michael Curtis a Rutger Egyetemről írja:
„Az antiszemitizmus különlegessége, hogy egyetlen
más népet sem vádoltak egyszerre a társadalomtól való
elidegenedéssel és világpolgársággal; kapitalista kizsákmányolással és egyben a kommunista forradalmárok pártolásával. A zsidókat vádolták zsarnok természetük miatt, ugyanakkor ők a könyv népe. Agresszor támadónak
tartják őket, ugyanakkor gyáva pacifistának. Ők a kiválasztott nép, alantas emberi természettel. Önteltek és félénkek. Szélsőséges individualistának mondják őket, akik
közben hűek a közösségükhöz. Bűnösek Jézus keresztre
feszítésében, ugyanakkor hozzájárultak a kereszténység
létrejöttéhez.” (Colloquium on anti-Semitism, 1987)
Az antiszemitizmust történetileg szemlélve a mészárlások, pogromok, fosztogatások, kiűzetés véget nem érő
láncolatát figyelhetjük meg. Az erőszak egyre szörnyűbb
szintjei vezettek a legrosszabbhoz, amit egy gyűlölt néppel tenni lehet: a népirtáshoz. A legtöbb nép egyszer sem
kellett szembenézzen a történelmében népirtással. A zsidóság szinte minden nemzedéke találkozott népirtási kí-
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sérlettel valahol a világban makro vagy mikrokozmikus
szinten.
5. A népek lámpása
A Tóra megjövendölte, hogy a zsidóság lesz a népek lámpása:
„És nagy néppé teszlek téged, megáldalak, és naggyá
teszem nevedet, hogy áldássá légy. És megáldom azokat,
a kik téged áldanak.” (1Mózes 12:2–3.)
„Azért most, ha hallgattok szavamra, és megőrzitek
szövetségemet, akkor lesztek az én kiváló tulajdonom
mind a népek közül, bár enyém az egész föld. És ti legyetek nekem papok birodalma és szent nép!” (2Mózes
19:5–6.)
Ézsaiás próféta írja (42:6.):
„Én, az Örökkévaló, hívtalak igazságban, és fogom a
kezedet, és megőrizlek. Általad leszek szövetségben a
néppel, és világosság leszel a nemzetek számára.”
Kis létszáma ellenére a zsidó nép aránytalanul nagy helyet látszik elfoglalni a világ figyelmének középpontjában.
Így írt Mark Twain a zsidókról:
„A zsidó nép olyan kiemelkedő a Földön, mint bármelyik másik nép, kereskedelmi jelentősége jelentősen felülmúlja az arányait. Létszámához képest nagyszámú irodalmárt, tudóst, művészt, zenészt, üzletembert, orvost ad a
világnak.”
El lehet képzelni, hogy egy ilyen kis csoport ilyen jelentős hatással van az őt körülvevő világra?
Két lehetséges magyarázat van:
1. hódítás (mint a görögök és rómaiak esetében) vagy
2. áttérés.
Probléma azonban, hogy az elmúlt majdnem 2000 évben a zsidó népnek nem volt hadserege, és mindig tartózkodott az áttéréstől.
Bár a legjobban utált nép, kis létszámú, és a földön
szétszórtan él, mégis a zsidó a legbefolyásosabb nép,
amelyet a világ ismer. A zsidók felelősek az etikai monoteizmusért és az egy Istenbe vetett hitből adódó erkölcsi
színvonalért.
A zsidók előtt az ókori világ úgy vélte, hogy a gyermekgyilkosság erkölcsileg elfogadható (még Arisztotelész is
így gondolkozott). A zsidók előtt a világ azt gondolta,
hogy „akinél az erő, annál az igazság”.
A zsidó nép ültette el az emberiségben az élet, a béke,
az egyenlőség, az igazság, a szomszéd szeretete, a szociális felelősségvállalás és az emberiesség tisztelete gondolatát.
A zsidóság fő alapelveit az egész világon széles körben
elfogadták:
1. Az egy Isten gyermekei vagyunk, ezért alapvető társadalmi felelősséget viselünk egymás iránt. Ebből közvetlenül következik a „szeresd felebarátodat” (3Mózes
19:18) – ez zsidó és nem keresztény eredetű gondolat.
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2. A társadalom legyen elkötelezett az igazság, az igazságosság, a pártatlan bíráskodás stb. iránt.
3. Minden embernek lehet szabad akarata, és korlátlanok a lehetőségei az előrelépésre. „Az embert teremtője
olyan elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel, amelyekről
le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog
az élethez és a szabadsághoz, valamint a jog a boldogságra való törekvésre” (Függetlenségi Nyilatkozat). Talán
ezért írta elő a Talmud az általános oktatást kb. 2000 évvel ezelőtt, míg a világ többi része csak az elmúlt 100 évben vezette ezt be.
4. A békét kell keresnünk, nem a háborút. Az Egyesült
Nemzetek Szövetségének külső falán olvasható a felirat,
mely a zsidó Ézsaiás próféta szavait idézi: „kardjaikat
szántóvassá, lándzsáikat metszőkéssé alakítsák, nemzet
nem emel többé fegyvert nemzet ellen, és nem készülődnek háborúra” (Ézsaiás 2:4).
Kérdezhetnénk, hogy nem magától értetődők–e ezek a
gondolatok? Tényleg a mi érdemünk? Más társadalmaknál nem létezik ugyanez? A válasz a következő: a miénk
az egyetlen társadalom, amelyik nemcsak rendelkezik
ezekkel a gondolatokkal, de egy egész rendszert működtet a megvalósításuk érdekében. Valójában a mi társadalmunk az egyetlen szinte a mai napig, amelyik valóban
megpróbálta a gyakorlatba átültetni őket. Fontos megje-

gyezni, hogy ezen gondolatok jó részét a nyugati társadalmak is csak az utóbbi időben fogadták el – ahol erősebb volt a mi hatásunk, és sok helyen a világon még nem
elfogadott – ahol a mi befolyásunk még kisebb.
A fenti próféciával kapcsolatban feltehetünk egy alapvető kérdést: a jövendölés szerint a zsidó nép lesz a népek lámpása, de minden, amit eddig láttunk, arra utal,
hogy maga a Tóra a népek lámpása. Mi utalna arra, hogy
a zsidóságtól függetlenül a zsidó nép maga rendelkezik
olyan belső képességgel, hogy erősen befolyásolja a világot? Más szóval lehet, hogy nincs is semmi különleges a
zsidókban. Talán csak az, hogy nekik rendelkezésükre
áll egy különleges könyv, a Tóra, és ettől van ilyen jelentős hatásuk a világra.
Ezt a kérdést nehéz megválaszolni, mert a történelem során a zsidók mindig szorosan össze voltak kötve
a Tórával. Csak akkor tudnánk ezt megvizsgálni, ha el
lehetne végezni egy kísérletet, amelynek során elválasztjuk a zsidókat a zsidó vallástól. Akkor láthatnánk, hogy
a zsidók így is olyan rendkívülien teljesítenének-e (még
ha nem is a Tóra iránymutatásai szerint), vagy beleszürkülnének a környezetükbe, és úgy viselkednének, mint
más népek.
Ez a próba azonban már meg is történt. Az elmúlt 150
évben, a zsidóság egész történelmében először, a zsidók
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teljesen eltávolodtak a zsidó vallástól. Mit tapasztalunk
ezeknél az igazi szekuláris zsidóknál?
Néhány évvel ezelőtt a Wall Street Journal lehozott egy
háromrészes sorozatot három személyről, akik szerintük a legnagyobb hatással voltak a XX. századra. Kikre is
esett a választás? Sigmund Freud, Albert Einstein és Karl
Marx. Mekkora a valószínűsége annak, hogy mindhármukról kiderüljön, hogy zsidók? Figyelembe véve, hogy
(a közelmúltban) a zsidók száma sohasem haladta meg a
világ népességének fél százalékát, minden zsidóra több
mint 200 nem zsidó jutott az elmúlt 150 évben. Vagyis
annak az esélye, hogy az első ember a háromból zsidó az
kétszáz az egyhez, az, hogy a második is zsidó, negyvenezer az egyhez, és hogy a harmadik is az lenne: nyolcmillió az egyhez.
Figyelemre méltó, hogy a zsidók kapták a Nobel-díjak
ötödét 1901-től fogva. Ez annál is feltűnőbb, mert csak
nemrégen, a XIX. század közepétől kaptak lehetőséget,
hogy egyetemre járhassanak, és bizonyos szakmákat betölthessenek, különösen a tudományok terén.
A zsidóknak különösen fontos az oktatás. Amerikában
kétszer annyian tanulnak felsőfokon, mint nem-zsidók. Az
Ivy League iskolákban a tanulók kb. 23 százaléka zsidó, miközben az amerikai népességnek csak 2 százaléka Hillel
szerint. A legjobb egyetemeken a tanulók több mint 30 %-a
zsidó. A washingtoni diákok kb. 35%-a és az Emory-diákok
kb. 30 %-a zsidó, pedig ez délen található, ahol hagyományosan alacsony a zsidó népesség létszáma. 2002-ben a Wall
Street Journal arról is beszámolt, hogy sok egyetem aktívan
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toborozta a zsidó diákokat. A Vanderbilten a felvettek létszáma két százalékról négy százalékra nőtt a 2000-es években. A Princeton az 1980-as években szorosabbra fűzte a
kapcsolatait az olyan zsidó középiskolákkal, ahol a diákok
többsége zsidó, és ösztöndíjat is biztosított az ott végzetteknek. A Pennsylvaniai Egyetem diákjainak harmada is zsidó.
A zsidóság mindig is a társadalmi változásokért folytatott harc élvonalában állt.
1. Mind az orosz, mind a magyar forradalom vezetői
között sok zsidó volt.
2. A Diákok a Demokratikus Társadalomért (Students
for a Democratic Society) nevű, a 60-as évek legfontosabb
diákmozgalma tagjainak kb. 60 százaléka zsidó volt. Az
1960-as évek legismertebb diákaktivistái Abbie Hoffman
és Jerry Rubin is zsidó volt. Az American Council of
Education 1966–67-ben megállapította, hogy az 1960as évek egyetemi tiltakozó akcióinak legjobb előrejelzője
volt a zsidó diákok jelentős száma.
3. 1967-ben a Békehadtest önkénteseinek 40 %-a zsidó volt.
4. Az Egyesült Államokban a zsidók bizonyos szakmákban felülreprezentáltak a népességi arányukhoz képest: 231% az egészségügyben, 233% a matematikában,
265% az igazságszolgáltatás területén, 300% a fogorvosoknál, és 479% a pszichiátria területén.
5. Az Egyesült Államokban az összes etnikai csoport
közül a zsidóké a legmagasabb jövedelem, 72 százalékuké
magasabb, mint az átlag, és 40 százaléké magasabb, mint
a második legnagyobb csoporté a japánoké.
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A Gemara azt mondja, hogy a zsidókat jobban vezérli
az értelem, mint a nem-zsidókat. Ez lehet a közös nevező
még a szekuláris zsidók viselkedésében is. Az értelmet
vonatkozhatjuk tudományra, oktatásra, a társadalmi változások iránti igényre, idealizmusra, köztiszteletben álló
foglalkozásra, vagy csak pénzre – egyértelműen a zsidók
elkötelezettebbek és sikeresebbek, mint általában az őket
körülvevő nem zsidó népesség. Egy dolog teljesen világos
– az egyedi jelleg általában vonatkozik a zsidóságra, és
nem csak a Tóráról szól.
6. A zsidó nép és Izrael földjének egymásra utaltsága
A Tóra megjövendölte, hogy Izrael földje gazdag és termékeny lesz, amíg zsidók élnek ott:
„Azért leszálltam, hogy megmentsem Egyiptom kezéből, hogy fölvigyem amaz országból jó és tágas országba,
tejjel-mézzel folyó országba…” (2Mózes 3:8).
Egészen Joshephus idejéig (azaz kb. 1300 évvel később) még mindig nagyon virágzó és termékeny volt.
„Földje kövér, és legelője dús, bőségesen megterem rajta minden néven nevezendő fa, és oly termékeny, hogy
a leglustább földművest is munkára serkenti. Ezért van
az, hogy a lakosok az egész ország földjét megművelik,
egyetlen részecskéje sem hever ugaron. Ugyanezért van
olyan sok városa is, és termékenysége miatt még a falvak
lakossága is mindenütt oly sűrű, hogy a legkisebb falunak
is 1500 léleknél több lakosa van” (Flavius Josephus: A zsidó háború, ford. Révay József, Gondolat, Budapest 1964,
III. könyv 3. fejezet).
A száműzetés hatására a föld terméketlenné és elhagyatottá vált.
„És elpusztítom én az országot, hogy eliszonyodnak
rajta ellenségeitek, akik laknak benne… Így lesz országotok puszta, városaitok pedig romokká lesznek” (3Mózes
26:32–33).
Izrael kétezer éves száműzetése alatt sok birodalom
hódította meg az országot, és sok háborút vívtak érte.
Mégis, meglepő módon, egyik hódítónak sem sikerült
hosszan birtokolnia és felvirágoztatnia az országot.
Mark Twain, aki 1867-ben látogatott Izrael földjére,
így írt:
„Átszeltük az elhagyatott ország néhány mérföldjét, ahol a talaj nagyon gazdag, mégis csak gaz nő rajta.
Csöndes, gyászos terület… Csak pusztaság van, még elképzelni sem lehet valami pompás életet. Minél tovább
mentünk, annál erősebben sütött a nap, és annál sziklásabb és csupaszabb, visszataszítóbb és félelmetesebb lett a
táj.” (The Innocents Abroad, II. kötet.)
Mások is hasonlókat tapasztaltak:
„Jeruzsálem falain kívül azonban nincs élet, nem lehet
élő hangot hallani. Olyan pusztasággal és halálos csönddel találkoztunk, amilyenre az elpusztult Pompei kapuinál számítanánk… Teljesen örök, félelmetes varázslat
burkolja a várost, az utakat és falvakat… egy egész nép

temetője.” (Alfons de Lamartine: Recollection of the East,
London 1845, I. kötet, 238. old.)
Mind a mai napig egy nemzetnek sem sikerült uralma
alá vonnia Izrael földjét.
„Nemzeti egység vagy nacionalista szellem nem tudta birtokba venni. Vándor törzsek kevert sokasága tudott
megtelepedni bérelt földeken, ideiglenes telepesként.
Úgy tűnik, az állandó lakosok visszatérésére várnak.”
(Prof. Sir John William Dosson: Modern Science in
Bible Lands, London 1888, 449–450. old.)
Ramban kommentárja 3Mózes 26:32-höz:
„Hasonlóan, az, ami itt le van írva, hogy az ellenségeid, akik ott fognak lakni, elhagyatottak lesznek, ez egy
jó hírt hordoz magában, azt, hogy száműzetések idején
az ország nem fogja befogadni az ellenségeinket. Ez egy
fontos bizonyíték és biztosíték a számunkra, mivel a világ benépesített részein sehol sem találhatunk olyan jó és
nagy országot, amelyben már laktak, és bár most romokban áll, mivel azóta, hogy elhagytuk, nem fogadott be
más nemzetet vagy népet, akik megpróbáltak volna letelepedni, de sikertelenül.
A tejjel-mézzel folyó ország, mely sivataggá vált, különleges dolog a történelemben.”
7. A zsidó nép visszatérése Izrael földjére
A Tóra megjövendölte, hogy a zsidók el lesznek űzve az
országból, és vissza fognak térni oda.
„És lészen, ha reád jönnek mindezek a dolgok, az áldás
és az átok, melyet eléd tettem, és szívedre veszed mind a
népek között, a hova kivetett téged az Örökkévaló, a te
Istened, és megtérsz az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez,
és hallgatsz az ő szavára mind a szerint, a mint én parancsoltam neked ma, te és gyermekeid, egész szíveddel és egész lelkeddel, akkor visszahozza az Örökkévaló,
a te Istened foglyaidat, és irgalmaz neked, újra összegyűjt téged mind a népek közül, a hova elszórt téged az
Örökkévaló, a te Istened. Ha lesznek a te kivetettjeid az
ég végén, onnan is összegyűjt téged az Örökkévaló a te
Istened, és onnan is elvesz; és bevisz téged az Örökkévaló,
a te Istened az országba, melyet elfoglaltak őseid, hogy
(ismét) elfoglaljad; jót tesz veled és megsokasít jobban,
mint őseidet.” (5Mózes 30:1–5.)
Nincs még egy olyan nép, mely el lett űzve a földjéről,
és túlélte évezredeken keresztül, majd visszatért, hogy
újra létrehozza nemzeti otthonát. A zsidók visszatérése a
száműzetésből Izrael földjére egyszerűen csoda volt.
Azonban nemcsak a zsidó nép fizikai visszatérése lett
megjövendölve, hanem a föld ismételt felvirágzása is.
„Ti azonban, Izrael hegyvidékei, lombot fogtok hajtani, s gyümölcsöt fogtok termelni Izrael népem számára,
mert rövidesen visszatér. Mert íme, én hozzátok térek,
felétek fordulok, újból megművelnek és bevetnek benneteket. Megsokasítom rajtatok az embereket, egész Izráel
nemzetségét… Megsokasítom rajtatok az embereket és
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az általános oktatás, az igazság és egyenlőség, a világ békéjének fontossága (a háború magasztalásával szemben), az
erős és stabil család fontossága mint a társadalom morális
alapja, az egyén és a nemzet felelőssége a világért – annak
ellenére, hogy megvertek, gyilkoltak és üldöztek minket
egyik néptől a másikig. Bár a létszámunk kicsi, és szét vagyunk szóródva a világ négy sarkában, túléltük egy népként, sohasem asszimilálódtunk a névtelenségbe. Még az
országunk, Izrael földje is szembeszállt a természet törvényeivel, csak akkor termékeny, ha a zsidó nép lakja.
Véletlen? Jó szerencse? Talán – leszámítva, hogy minden egyes részlet meg lett jósolva a Tórában az események előtt száz és ezer évekkel. Nem elgondolkozató,
hogy mi folyik itt? Lehet, hogy van egy különleges kapcsolat az Örökkévaló és a zsidó nép között?
Az Örökkévaló, a zsidó nép és a Tóra szorosan összefonódik. Az elmúlt 3300 évben több kísérlet is történt – belülről és kívülről is –, hogy újrafogalmazzuk a népünket.
Mindegyik elbukott. Ha csodálkozol, hogy miért, akkor
Következtetés
A zsidók történelmét nézve azt látjuk, hogy a zsidók da- valószínűleg eljött az ideje a Tóra elolvasásának, a válasz
coltak a természet törvényeivel és a történelem törvénye- megfejtésének. A Tóra nemcsak az örökségünk, ezt a jáivel. Túléltük, és hatással voltunk a világra annak ellenére, tékot a zsidó nép és a világ számára tervezték.
hogy nem is egyszer, hanem kétszer is kiűztek az orszáfordítás • Stern Goldi
gunkból. Talán jobban befolyásoltuk a világot, mint bárforrás • simpletoremember
melyik másik nép a történelemben – az emberi élet értéke,
az állatokat, sokasodnak és szaporodnak. Visszahelyezlek
benneteket egykori nagyságátokba, s jobban bánok veletek, mint régente, s megtudjátok, hogy én vagyok az
Örökkévaló.” (Ezékiel 36:8–11.)
„Amíg Izrael nem lakik a saját földjén, a föld nem adja
a megszokott termését. Amikor újra termőre fordul, és
bőséggel ontja terményeit, ez a világos jele annak, hogy
az utolsó idők – a megváltás ideje – közeleg, mikor Izrael
vissza fog térni az országába.” (Maharsha, R. Shmuel
Eliezer Eidels – 1555–1631)
Ahogy 1300 jólétben telt évvel azután, hogy a zsidó
nép először Izrael földjére lépett Egyiptomból, várhattuk a termékenység folytatódását, majd 2000 év pusztulás után várható volt ennek folytatódása is. Vagy egy jó
föld is tönkremehet addigra, vagy ha a föld mégis jó állapotban volt, nem gondolhatnánk, hogy valaki más működtette azt, mielőtt a 2000 év eltelt?!
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Az ideális zsidó vezető
Silber Jehuda
Mi a különbség az önjelölt vezető és az igazi vezető között? Ég és föld!

M

anapság úgy tartják, hogy a vezető egyik legfontosabb tulajdonsága a karizma. Aki nem karizmatikus, az ne is álmodjon vezető szerepről. De mit mond erről a Tóra? Az egyik vagy talán a legnagyobb zsidó vezető
Mózes volt. Róla semmiképpen nem mondható el, hogy
karizmatikus lett volna: beszédhibás volt, testvérének,
Áronnak kellett az üzeneteket szavakba öntenie. Nem a
nép választotta, bár az amúgy is irreális lett volna, hogy
a rabszolgaságban szenvedő és rabszolgatudattal rendelkező nép felelős döntést hozzon a saját jövőjével kapcsolatban. Miért választotta mégis őt az Örökkévaló erre a
szerepre? „És volt azokban a napokban, amikor Mózes
felnőtt, és kiment a testvéreihez és látta a szenvedésüket,
és látott egy egyiptomi férfit, amint egy héber férfit ver a
testvérei közül. És [Mózes] fordult erre és arra, és látta,
hogy nincs ott senki, és lecsapott az egyiptomira, és eltüntette a homokban” (2Mózes 2:11–12).
Az egyik fontos elemet az első mondatban találjuk:
A pászuk szerint „és felnőtt Mózes”. A „felnőtt” kifejezés azonban már szerepel az előző mondatban is, minek megismételni? Bölcseink ezt azzal magyarázzák,
hogy a felnőtt egy olyan ember, aki független, aki kilép a kényelmes körülményei közül. A második említése a felnövésnek erre utal. Mózes a gyermekkorát a
fáraó palotájában töltötte hercegként, az uralkodó lányának neveltfiaként. Az akkori világ leggazdagabb országa uralkodói családjának tagja, „crème de la crème”,
mondhatnánk. Ugyanakkor tisztában volt a származásával, elhagyta a palota fényűzését a testvérei kedvéért,
mert kapcsolatot akart létesíteni velük. Rási szerint részt
akart vállalni a fájdalmukból. A midrás szerint nemcsak hogy látta őket, és sírt, de segített nekik a terheiket vinni. Ráv Volbe (a közelmúlt egyik legfontosabb
rabbija, aki muszárral, vagyis önfejlesztéssel kapcsolatos
tanításairól lett híres) szerint ezt nem kell szó szerint értelmezni, hiszen több millió zsidó rabszolga volt ekkor
Egyiptomban, lehetetlen, hogy valóban mindenkinek fizikailag segítsen. Akkor hogyan segített? Érezte a fájdalmukat annyira, hogy a rabszolgák is érezték, hogy a fájdalmukat érzi. Ez az érzés pedig egy kicsivel könnyebbé
tette a munkát, ezzel segített a cipelésben.
A „fordult erre és arra” egyszerű értelmezése az, hogy
megbizonyosodott arról, hogy senki sem látja a tettét. De
van egy mélyebb értelmezés is: amikor azt látta, hogy egy

egyiptomi ver egy zsidót, bármilyen negatív következmény nélkül félrenézhetett volna, vagy akár a bántalmazó oldalára is állhatott volna. „Fordult erre és arra”, vagyis szembenézett a morális dilemmával: egyik oldalon a
biztonságos, de igazságtalan és a saját valódi származását, testvéreit megtagadó passzivitás, a másikon a kiállás
a jogtalanul bántalmazott zsidó mellett az elitben betöltött pozíciója, de akár szabadsága vagy élete veszélyeztetése ellenére. Mózes a második opciót választotta.
Később, amikor az Örökkévaló felkéri Mózest a vezetésre, ő először megpróbálja visszautasítani. Azt gondolja, bátyja, Áron kell, hogy a vezető legyen. Isten azzal győzi meg, hogy Áron örülni fog a szívében, ezután
Mózes nem ellenkezik.
Mielőtt Mózes meghal, (látszólag) figyelmezteti Istent,
hogy jelöljön ki helyette utódot, aki majd vezeti a zsidó népet (4Mózes 27:16–18). A kifejezés, amit használ,
„”אל–קי הרוחות, a szellemiségek, személyiségek Istene
(a רוח, ruách kifejezést nehéz magyarra fordítani). Az
Örökkévaló válasza pedig, hogy Józsua lesz a vezető, mert ő „”איש אשר רוח בו, vagyis van benne „ruách”,
ugyanaz a kifejezés, amelyet Mózes használt. Rási magyarázata szerint minden embernek más a személyisége,
másképpen látja a világot. Mózes arra kéri Istent, hogy
olyan vezetőt jelöljön ki utódjának, aki képes mindenki szempontjait, nézeteit megérteni, azokat figyelembe
véve, vezetni. Ő pedig megnyugtatja, hogy Józsua ilyen
ember.
A fentiekből láthatjuk, hogy a Tóra szerint az ideális
vezető nem feltétlenül karizmatikus, nem akar vezető
lenni, és semmiképpen sem venné el a másnak járó pozíciót, nem gázol át senkin. Érzi a nép szenvedéseit, és
mindent megtesz, hogy segítsen az embereken. Törődik
a néppel, érti az általa vezetettek személyiségét, nézőpontjait.
Még ha nem is lehetünk mindannyian látványos vezetők, azért legtöbbünk valahol vezető (máshol pedig követő) szerepben van. Szülő, tanár, mentor és sok egyéb formális vagy informális pozíció (ha karjuk, ha nem) vezető
szerepet kényszerít ránk. Az ehhez szükséges tulajdonságok elsajátítása (legalábbis az igyekvés) így mindenki
számára fontos cél kell, hogy legyen.
Az őszi ünnepek ideális keretet nyújtanak arra, hogy
ezen tulajdonságainkat megvizsgáljuk.
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Ételajánlatok az ünnepekre

gasztronómia

Az ájtatos manótól az igazi
harmóniáig
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Pácser Andi

Ferencz Dániel Benjamin
Almás csirke répás kuszkusszal

Bár ez az állat egy vérszomjas ragadozó,
mégis képes elgondolkodtatni az embert.

Az

utóbbi fél esztendőben kétségtelenül a legnagyobb
figyelmet a koronavírus kapta. Ennek kapcsán
számos elmélet alakult ki. Sok ismerősömet hallom arról
is panaszkodni, hogy minden rossz irányba változott, mióta megjelent az új koronavírustörzs. Mégis azt állítom,
hogy van jó is ebben a helyzetben.
Először is: sokat tapasztalhatjuk, hogy olyan ismerőseink írnak nekünk, vagy éppen mi nekik, akikkel régóta
nem beszéltünk. S bár ez is nagyon fontos jelenség, úgy
gondolom, hogy van, ami hosszútávon még nagyobb jelentőséggel bírhat.
Mióta megjelent a vírus, sokan kezdtek kertészkedni és/vagy állatokkal foglalkozni. Ha valakinél már egy
szem paradicsom vagy más gyümölcs vagy zöldség megterem, már nagy az öröm. Mind a zsidóság, mind a tudomány szempontjából mondhatjuk azt, hogy az állatokkal
és növényekkel való foglalkozásnak pozitív hatásai vannak.
1Mózes 27:28-ban és 5Mózes 28:8-ban, valamint több tórai helyen és a Talmudban is olvashatunk az Örökkévaló és
a mezőgazdaság közti pozitív kapcsolatról.
Ugyanakkor tudományosan is kimutatták, hogy a természetben töltött idő, az állatokkal és a növényekkel való foglalkozás pozitívan hat az ember lelkére. Aki kertészkedett
már, az tudja, hogy bár gyakran kemény munka a gyomlálás, az ásás, a lapátolás, a végeredmény mégis harmonikus
érzésekkel tud eltölteni minket. Ezenfelül a kertészkedés,
ha állattartással is párosul, felelősségérzetre is nevel. Én
is tartok tyúkokat. Bizonyos kártevők pedig, mint a poloska, a tyúkok által kedvelt csemege. Ugyanakkor ezek a
Forrás: flickr.com -

Thurkearan

Sokan panaszkodnak,
hogy minden rossz irányba
változott, mióta megjelent
az új koronavírustörzs.
Mégis: van jó is ebben a
helyzetben.
jószágok kedvelnek minden ízeltlábút, csigát, gilisztát és
férget elfogyasztani. Így megtehetném, hogy ami a kezem
ügyébe kerül odaadom nekik, hogy a kedvükre tegyek, és
több tojást tojjanak. Azonban jellemzően csak kártékony,
illetve behurcolt, invazív fajhoz tartozó állatokat szoktam
neki adni, úgy mint: poloskák, meztelen csigák, cserebogár, pajorok, és krumplibogarak. Ez szőrszálhasogatásnak,
de nem az.
A minap az egyik családtagom egy parkolóban látott
egy imádkozósáskát, és azt javasolta, vigyem haza a tyúkoknak, biztos örülni fognak neki. Azt feleltem, hogy biztosan így lenne, de ez egy szép és védett állat (utánanéztem, tényleg védett fajnak számít Magyarországon), így
nem fog a tyúkok martalékává válni.
Az imádkozó sáska másik elnevezése ájtatos manó. A
Manó pedig az Immánuel héber eredetű név, becézésének
önállósult formája. Bár ez az állat egy vérszomjas ragadozó, mégis képes elgondolkodtatni az embert. Legalábbis
ha vannak tyúkjai.
Források
Seth J. Gillihan: 10 Mental Health Benefits of
Gardening, megjelent a pschologytoday.com-on.
Varga Ildikó: Imádkozó sáska, megjelent a
vadonleso.hu-n.
Yanki Tauber: The Faith of the Farmer, megjelent a
chabad.org-on.
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Hozzávalók / 4 adag
A tejszínes-almás csirkeraguhoz
4 ek. napraforgóolaj
500 g csirkemellfilé
1 db közepes alma
1 db közepes vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
250 ml parve főzőtejszín
1 ek. méz
100 ml víz
currypor ízlés szerint
gyömbérpor ízlés szerint
1 csipet fahéj
só ízlés szerint
A répás kuszkuszhoz
2 db közepes sárgarépa
25 dkg kuszkusz
250 ml víz
1 ek. napraforgóolaj
só ízlés szerint

ki ugyanannyi vizet, és forraljuk fel. Adjunk a kusz
kuszhoz sót és egy kevés olajat, keverjük össze, és önt
sük rá a forró vizet. Hagyjuk így, amíg nem szívja magába a vizet. A kuszkusz tulajdonképpen egy instant
köret, mert nem kell főzni. Keverjük össze a kusz
kuszt a répával, és tálaljuk a már kész tejszínes-almás
csirkeraguval.

Elkészítés
A csirkemellet apró kockára vágjuk fel, és az olajon
megsózva pirítsuk addig, amíg fehér nem lesz, és a
fakanállal félbe nem tudjuk könnyen vágni. Ezután
szedjük ki a csirkéket, és terítsük szét egy tepsiben,
majd nagy lángon tegyük be a sütőbe, hadd piruljanak
tovább, de néha rázzuk meg a tepsit, hogy a hús ne
csak az egyik oldalán piruljon meg. Amíg a csirke pirul, a hagymát, fokhagymát vágjuk apróra, és a csirke
után maradt olajon pároljuk üvegesre. Ha kevés olaj
maradt, adjunk hozzá még nyugodtan. Az almát re
szeljük le, és adjuk hozzá a hagymához. Ha engedett
egy kis levet, tegyük rá a fűszereket, és adjuk hozzá a
mézet. Hozzáöntve 100 ml vizet, pároljuk össze. Ve
gyük ki a csirkét a sütőből, tegyük bele az almás alapba, keverjük össze, majd adjuk hozzá a tejszínt, és főzzük össze az egészet forrásig. Ha sok lett a leve, akkor
főzzünk el belőle, amennyit szeretnénk, de néha keverjük meg, mert az égett csirke nem finom. Ezzel tulajdonképpen ez készen van.
Hámozzuk meg a répát, vágjuk fel karikára, és sós
vízben főzzük puhára. Addig készítsük el a kuszkuszt:
mérjük meg egy bögrében mennyi kuszkuszt szeretnénk készíteni, majd ugyanabban a bögrében mérjünk
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Hozzávalók / 4 adag
A csirkéhez
4 db csirkecomb
4 db közepes alma
só ízlés szerint
1 dl vörösbor (vagy víz)
A kenegetéshez
2 ek. napraforgóolaj
2 ek. mustár
1 ek. ketchup
0,25 kávéskanál bors
Elkészítés
A csirkék bőrét lehúzzuk, a forgónál elvágjuk, picit megsózzuk. A kenegetéshezvalókat összekeverjük egy tálban. Az almát megpucoljuk, a magházat
kivágjuk, kockákra daraboljuk. A combokat megkenegetjük, tepsibe rakosgatjuk, köré szórjuk az almát.

Fasírttorta
Hozzávalók
60 dkg darált hús
20 dkg bulgur
2 evőkanál fűszerkeverék (koriander, kömény, fahéj
elegye egyenlő arányban porrá őrölve)
2 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
2 csokor petrezselyemzöld
1 marék fenyőmandula
1 dl olívaolaj
só és bors
A bulgurt megmossuk és 10 percig áztatjuk.
Lecsurgatjuk, majd 40 dkg darált hússal, a fűszerkeverékkel és a nagyon apróra vágott vöröshagyma felével jól összekeverjük. Megsózzuk, borsozzuk, beletesszük a petrezselyemzöldet és addig gyúrjuk, amíg
lágy masszát nem kapunk. A fenyőmandulát olajon
megpirítjuk, majd a maradék vöröshagymát és az apróra vágott fokhagymát is hozzáadjuk, beletesszük a
maradék 20 dkg húst és a maradék fűszerkeveréket,
megsózzuk és 10 percig együtt sütjük.
Egy tűzálló edényt kikenünk olajjal, majd a bulgu
ros hús felét szétterítjük benne. Erre tesszük a fenyő
mandulás húst, majd egy újabb bulguros réteggel be
fedjük. A tetejére öntjük a maradék olajat, és sütőben
közepes lángon fél óra alatt aranyszínűre sütjük. A
tortát rombusz alakú szeletekre vágjuk és tálaljuk.
Megjegyzés: a bulgurt rizzsel vagy tarhonyával
helyettesíthetjük.
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Példamutatás, felelősség,
kötelezettségek, öröm:
szülőség

Egyenletesen ráöntjük a vörösbort vagy a vizet (érdemes borral sütni, aromásabb lesz, az alkohol elpárolog). Fóliával letakarjuk, 45 percig sütjük, majd a fóliát levéve még kb. 15-20 percet, míg a leve nagyjából
elpárolog.
Sütési hőfok: 205°C

gyerelnevelés

Csirke almával

Forrás ∑ A Lativ alapítvány időszaki kiadványa ∑ 2020. szeptember

N

evelés rovatunkban ezúttal – rendhagyó módon –
közös gondolkodásra, beszélgetésre és elmélkedésre invitáljuk kedves olvasóinkat. A következő négy rövidebb szöveg mellé kérdéseket mellékeltünk, amelyek
alkalmasak önálló reflektálásra, vagy hogy megbeszéljük őket a barátainkkal. Kívánjuk minden olvasónknak,
hogy ahogy a szövegeken gondolkodunk, és a kérdésekre
igyekszünk választ találni, utat találjunk a jobb szülőség
felé vezető úton.

hogy olyan fia legyen, mint ő maga. Csak remélni tudom,
hogy ez a részeg ember nem sikeresebb a gyereke nevelésében, mint én veled kapcsolatban.”
Milyen példát mutatsz szándékosan a gyerekeidnek?
Felismertél a viselkedésedben olyan mozzanatokat,
amelyek akaratod ellenére példaként szolgáltak a gyermeked számára?
Milyen más dolgok szolgálhatnak példaként és lehetnek hatással a gyermek viselkedésére? Lehet és kell-e
tennünk valamit ezek ellen?
Vannak-e olyan technikák, amelyekkel még hatékoTalmud: Szuka 42a
Egy gyermek, aki tudja, hogyan kell rázni a lulávot, arra nyabban mutathatunk példát?
már vonatkozik a lulávrázás kötelezettsége – tanítja a
misna. A Gemara a következőt mondja erre: a rabbik azt Talmud: Kidusin 29a
tanították hogy egy gyermek, aki tudja, hogyan kell rázni Az apának kötelességei vannak a fiát illetően: körül kell
a lulávot, arra vonatkozik a luláv kötelezettsége; ha tudja, metélnie, ki kell váltania, ha a fiú elsőszülött (pidjon
hogyan kell felvenni a tálitot, köteles viselni tálitot, ha haben), Tórát kell tanítania neki, ki kell házasítania, és
tudja, hogyan kell vigyázni a tfilinre, az apjának köte- meg kell tanítania valami mesterségre. Néhányan azt
lessége tfilint szerezni a számára; ha tud beszélni, az ap- mondják, hogy meg is kell tanítania úszni. Rabbi Judah
jának kötelessége Tórát tanítani neki és a smát. Mit ér- azt mondja: ha nem tanítja meg valamilyen mesterségtünk tóratanításon? Rav Hamnuna azt mondja, hogy a re, ezzel lopni tanítja. Lopni?! Tényleg mondhatjuk ezt?
Tórában ez áll: a Tórát Mózes parancsolta számunkra, Inkább: olyan, mintha lopni tanítaná.
ez Jákob közösségének öröksége. Mit értünk azon, hogy
Mit tanítanak számodra lista különböző elemei, akár
smá? Az első verset. Ha egy gyermek tudja, hogyan kell
vigyáznia a kezére, ehet olyan ételt, amelyet rituális tisz- úgy, mint szülői kötelezettségek, akár mint nagyobb kataságban készítettek el, bár a keze hozzáért.
tegóriák elemei?
A Talmud még ugyanezen az oldalon, ahol a fenti szöHogyan lehet eldönteni, hogy egy gyermek mire áll ké- veg szerepel, felsorolja az anyai kötelezettségeket is. Te is
szen akár általánosságban, akár a zsidó fejlődést illetően? különbséget teszel a kettő között?
Miért fontos a gyermeket megtanítani úszni?
Milyen technikákat használtál te magad, hogy felkéVan-e olyasmi, ami lemaradt a listáról?
szítsd a gyerekedet a zsidó gyakorlatra?
A tapasztalatod szerint a szülők szavai és tettei és a
gyermekek szavai és tettei élethosszig tartó üzenetet Talmud: Kidusin 30b
A rabbijaink tanították: hárman partnerek minden ember
hordoznak?
Ha teljes mértékben követnénk a szöveg által elvárt születésénél, az Örökkévaló, az apa és az anya. Amikor
szabályokat, hogyan nézne ki a zsidóság manapság az egy ember tiszteli az apját és anyját, az Örökkévaló azt
mondja: „érdemesnek tartom rá őket, hogy úgy vegyem,
otthonokban, zsinagógákban és az iskolákban?
köztük lakom, és hogy általuk én is meg lettem tisztelve”.
Tanít-e ez a szöveg valamit a gyermekekről?
Apa és fia
Elemezd a szöveget szülői szempontból, a gyermek
A következő történet a Zitomer rebbével történt. A rebbe
egyszer a gyermekével sétált, amikor is észrevettek egy szempontjából és az Örökkévaló szempontjából!
részeg embert és a szintén részeg fiát, ahogy egymást táfordítás és szerkesztés • E.G.
mogatva próbáltak menni az úton. A rebbe azt mondta a
forrás • AJU-Zeigler
fiának: „Irigylem az apát. Elérte a célját, méghozzá azt,
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