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

A programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek.

Kárpász: párnával és selyemmel

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.
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Kedves Olvasók!
A nemrég magunk mögött hagyott purim ünnepének fő üzenete,
hogy az Örökkévaló, többnyire rejtett módon, felügyeli és irányítja
az egyént, a közösséget, illetve a történelmet. Vanahafokh hu – mondja
Eszter könyve, vagyis minden a visszájára, az ellenkezőjére fordulhat,
anlkül hogy számítanánk rá, és mindez rekord rövidségű idő alatt.
Achásvéros uralkodásakor a zsidókat a teljes megsemmisülés fenyegette, mégis amikor már minden veszni látszott, az események az ellenkezőjükre fordultak.
Nem kell azonban Eszter könyvéhez visszanyúlnunk, hogy lássuk,
valójában a szemünk láttára történő sokszor radikális események is
olyanok, hogy azokat egyrészt senki nem jósolta előre meg, vagy éppenséggel teljes lehetetlenségnek tartotta őket. Amerika a szeptember
11-i támadás előtt a saját sérthetetlenségében hitt, és nem volt olyan
elemző, aki lehetségesnek tartotta volna, hogy néhány késsel térdre
kényszerítsék a világ legerősebb államát. A 2008-as gazdasági világválság hatalmas bummját az utolsó pillanatban vették észre a mindentudó közgazdasági szakértők. A lassan több mint egy éve tartó
koronavírus-járványt senki sem mondta meg előre, és még most is ott
tartunk, hogy semmi biztosat nem tudunk arról, hogyan is fog alakulni a vírushelyzet.
Nagyon úgy tűnik, hogy a szakértők véleménycikkeinek olvasását, illetve ezen személyek meghallgatását érdemes korlátozni – mind
mennyiségileg, mind abban az értelemben, hogy mennyire hihetünk
nekik. Ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy az igazán fontos eseményeket nincs eszközük megjósolni, akármilyen felkészültek is legyenek.
Amiről azt mondják, hogy lehetetlen, másnap megtörténik, amire
meg azt, hogy biztosan meg fog történni, az meg valahogy mégsem
történik meg.
Az Örökkévaló ugyanis mindig bebizonyítja, hogy ő áll az események hátterében, Ő irányítja őket, és Ő az, aki egy pillanat alatt képes
a dolgokon változtatni. Az Örökkévaló döntéseit pedig nem láthatja
előre a modern ember sem, azok megjóslására képtelen.
Peszách ünnepének egyik fő szövege a hággádá. Tórai kötelesség a
széderestén elmondani a kivonulás történetét, és ezt a hággádá felolvasásával teljesítjük. A hággádá szövege nem rejti el az Örökkévalót,
mint Eszter könyve, sőt: minden oldalról „üvölt” ránk a nyilvánvaló
tény: az Örökkévaló irányítja az eseményeket. A kivonulás története
alatt az Örökkévaló egyáltalán nem rejtette el magát: népünk születé-
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sét csodák övezték, teljesen nyilvánvalóvá téve számunk- vehetjük a rejtett csodákat és az események mögött rejlő
ra, hogy a Teremtő felügyel ránk, és irányít minket.
Irányítót.
A modern ember kihívása érezni ezt a felügyeletet és
Minden kedves Olvasónknak kóser és boldog peszáchot
irányítást. Bár nincsenek nyílt csodáink, de ha kellően fi- kíván a
nomra hangoljuk a lelki érzékenységünket, akkor észreLativ staff

Tisztitó fény gyúlt pészáchkor
Keleti Dávid rabbi
Pészách: megtisztulás az első ember hibájától

A

szédereste kétségkívül minden zsidó legmeghatározóbb élménye az egész éves zsidó naptárt tekintve.
Ezt az éjszakát számos micva és a történelmi háttértörténet is áthatja – a háttértörténet elbeszélése szintén tórai
micva. Ezért az ember, ha bölcsen akar eljárni, igyekszik
megérteni a dolgok mély értelmét és azok hasznát is mind
érzelmi mind értelmi szinten. Az első koncepció a hála
kell legyen, hála az az egyiptomi szolgaságból való megmenekülésért és hogy az Örökkévaló megalkotott minket mint népet. Mindezek a dolgok természetesen aktuálisak és relevánsak a mai napig is.
De ez csak egy része a lényegnek. A történetet tekintve
nincs értelme a száműzetésnek magának és a megváltás
motívumának. A bölcsek azt mondják, hogy három dolognak köszönhetően történt a megváltás: nem változtatták meg a nevüket, nyelvüket és öltözéküket, valamint
tartózkodtak a szexuális kihágásoktól is. Nehéz megérteni, hogy miért estek ezek ennyire súlyosan a latba, különösen annak a fényében, amit a bölcsek mondanak. Ők
ugyanis azt tanítják: a zsidók spirituális állapota olyan
volt még a tenger kettéválása előtt is, hogy az angyalok
azzal vádolták a népet, hogy bálványimádók, pont úgy,
mint az egyiptomiak. És mint ilyenek miért kellene őket
megmenteni?
A háláchikus területen is sok dolgot meg kell érteni.
Például: mi a mácá spirituális jelentése, milyen szerepet
játszott a peszácháldozat a kivonulás folyamatában, és mi
a jelentése az ajtófélfára kent vérnek?
Egy távlati és ugyanakkor részletekbe menő képet kaphatunk a XIX. század egyik legnagyobb rabbijától, Rabbi
Cadok HaKohentől zc’l, aki egyike volt a legnagyobb
kabbalistáknak. Nagysága abban is megnyilvánul, hogy
noha a rabbi hászid rebbe volt, könyveit a jesivákban is
alapkönyveknek tekintik.

4

Először is tekintsünk át néhány általános alapfogalmat a száműzetéssel kapcsolatban. 1. A száműzetés próba. A próba fogalma a Ramban magyarázata szerint a
következő: a héber nyelvben a „nesz” szó (amely gyöke
a „niszájon” – teszt szónak) lobogót jelent. A lobogó, a
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zászló célja mindig az, hogy kiálljon a saját igazságáért
– hogy a magasba emelkedjen. Természetesen az egyiptomi száműzetés kapcsán nehéz megállapítani, hogy ez a
próba felemelte-e a zsidókat, mivel a bálványimádás bűnébe estek.
2. Izrael népét azért állítják próba elé, hogy azok finomítsák őket, hogy ezek által magasabb és magasabb
szintre jussanak, és végül képesek legyenek a rossz ösztönük felett uralkodni. Például Achasvérosnak az uralkodás adatott annak érdekében, hogy legyen politikai ereje
kiadni az népirtás rendeletét, csupán azért, hogy a megmenekülés és a visszanyert élet öröme felébressze a zsidók
szívében a szeretetet, amellyel utána könnyebben képesek
elfogadni saját akaratukból a Tórát. Így ez lett a Szóbeli
Tan kezdete a Nagy Gyülekezet által.
3. Van egy olyan elem, melyről nem tudjuk, mi az oka –
az Örökkévaló akarata a világ teremtésében, hogy először
legyen sötétség és utána fény. Ugyanez a helyzet szellemi
téren is. Az olam (világ) szó filológiai gyöke a heelam (rejtett). Hogy legyen sötétség és eltűnés, utána pedig érje el
az ember a fényt. A sötétség a teremtés kezdetén – azért
hogy el tudjon merülni a világ élvezeteiben, amelyek elfedik és elsötétítik az Örökkévaló fényét a szívben – az
Örökkévaló megteremtette az embert, hogy felfedezze a rejtettet. Semmiféle fény nem derül ki, csak az abból a sötétségből, amely megelőzi azt. Éppen ezért Izrael
népe nem képes semmiféle pozitívumot elérni, csak az
azt megelőző hiány által.
A midrás elmagyarázza, hogy az Egyiptomból való kivonulás önmagában nem esemény önmagában, hanem
egy folyamat része – a Tóra elfogadásának előkészítése,
illetve az arra való felkészülés. A Szináj-hegyi tóraadás
kapcsán azt tanítják bölcseink, hogy az édenkertbeli kígyó mocska eltávozott belőlük. Ez arra a szellemi hibára
utal, amely az első emberrel történt a kígyó által. Vagyis
a tóraadáskor a zsidók visszatértek a bűnbeesés előtti állapothoz. Ez nem csak egy történés volt az idő egy adott
pontján. Az egyiptomi kivonulás során a Teremtő szándéka az volt, hogy kivezesse az emberiséget a rossz ösztön hatása alól, ami az emberbe bejutott és az emberiség
egészében aktívvá vált az első ember bűnének következtében. Ehhez meg kell értenünk, hogy mi is történt az
első emberrel. Ebben két szakasz volt: 1. A kígyó állítása, tulajdonképpen „uszítása”, mondván, hogy olyanok
lesztek, mint a Teremtő. Ahogy a bölcsek magyarázzák:
ahogy a Teremtő világokat épít, ugyanúgy te is képes leszel rá. Ez gyakorlatilag azt a fajta büszkeséget jelentette,
amely nem is áll messze a bálványimádástól. 2. A tudás
fájáról való evés a vágyat jelentette, mert az evés a gyökere a vágyaknak.
Az első nem vált aktívvá, és nem távozott el az emberből, megmaradt benne a lehetőség a túlzott önteltségre.
A történelemben ez nemzedékeken át időről időre ismétlődött. Ahogy a Fáraó mondta: ki ez a Teremtő, hogy
hallgassak a szavára – ez maga az önteltség és bálvány-

imádás. De Izrael népének sosem lesz ilyen rossz ösztöne,
ahogy mondják is bölcseink, hogy nem szolgáltak bálványokat, csak, hogy a szexuális kihágások „engedélyezettek” legyenek. Vagyis ami aktív lett, az a szexuális vágyak. A bálványimádást az eszközt jelentette a szexuális
kihágásokhoz.

Izrael népét azért állítják
próba elé, hogy azok
finomítsák őket, hogy ezek
által magasabb és magasabb
szintre jussanak
Van egy harmadik szint is. Amikor a rossz ösztön az
emberben nemcsak egy aktív komponens a sok közül, hanem az ember teljesen belesüllyedt, akkor ez az ember
pusztulását okozta. Izrael népének a feladata az egyiptomi száműzetésben az volt, hogy száműzetésben legyenek az egyiptomiak között, akik szintén teljesen elmerültek mindkét típusú rossz ösztönben - az önteltségben és
a bálványimádásban. Amikor a vágy legmagasabb szintjét elérték szamaraknak nevezték őket – ami a teremtés
legalacsonyabb szintjét jelenti. Egyiptom angyalából a
halottak angyala lett – vagyis a teljes hiány, és ebből a
sötétségből, amint azt a fent említett harmadik elemben
láthattuk, meg kell találnunk a tisztaságot ebből a kettőből. Izrael népe örökségül kapta az ősapáktól, hogy ismerik és elfogadják az égi királyságot, mint egy közösség,
mely elkülönül másoktól, és ki van választva a Teremtő
számára – ami a megtisztulást jelenti az önteltségből és
az azzal járó bálványimádásból.
Emiatt a próba miatt száműzetésbe helyezte őket, szolgaságba, mivel a szolgának nincs semmilyen családi kapcsolata, és ebben a helyzetben is ellenálltak az egyiptomi
szexuális abberációknak – de nem változtattak a nyelvükön, öltözékükön. Ezeken keresztül vált világossá, hogy el
vannak különülve, a Teremtőhöz vannak kapcsolva. Mint
ilyen kiáltottak a Teremtőhöz, és kifejezték tudatosságukat, hogy Tőle függött a sorsuk. Így kiállták a rossz ösztön
próbáját a bálványimádás tekintetében. És bár szolgáltak
bálványokat, hiszen vonzódtak az egyiptomiak tevékenységeihez tettekben, de szívükben egyáltalán nem.
A szexuális kihágások dolgában láthatunk egy pozitív
dolgot – főleg a cheszed tekintetében. És abban, hogy az
egyiptomiak rendszeresen áthágtak szexuális tilalmakat
valamint rekord mélyre süllyedtek, hogy a cheszed tulajdonság is rossz szükséglet –a tiltott szexuális vágy- alávetettje lett.
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„Feltárult előttem egy éjszakai álomban, hogy az ember minden erőfeszítése csak a „szur méra” (eltávolodás a
rossztól) területén zajlik. Ezen a területen az ember kezében van annak a képessége, hogy teljesen eltávolodjon a rossztól, ahogy azt tette Avraham, Ichák, Jáákov és
Mózes. Azonban a szentség elérésében nem segít az ember erőfeszítése, csak a Teremtő által neki juttatott rész,
illetve képesség. És ez benne van az „és megszentelődtök
és szentek lesztek” versben, amelyet a bölcsek úgy magyaráznak, hogy az ember, akik megszenteli magát „alulról”, azt megszentelik az égből, vagyis „felülről”. Ezért
hívják a Tórát ajándéknak mindenhol, mivel nem jutalomként adták, hanem örökségül (morásá), aminek kapcsán a bölcsek azt tanítják, hogy ezt a szót úgy kell olvasni, hogy eljegyzés (meurászá) – mint egy házasság.
Ez nagy inspirációt jelent azon emberek számára, akik
erőfeszítést tesznek a Tóra tanulmányozására vagy az
Örökkévaló szolgálatára. Ők a Teremtőtől megkapják
ajándékként a sikert, méghozzá olyan sikert, amelynek
elérése saját erejéből nem lett volna képes.
Chág száméách és jövőre Jeruzsálemben!

Vajikra

Hetiszakasz

Izrael népe Ábrahámtól örökölte a cheszed tulajdonságát a megfelelő módon, a szexuális bűnöktől
való eltávolodásukban kifejezték a cheszed tulajdonság
legmegfelelőbb használatát. Ezzel elérték a megtisztulásukat a rossz ösztön fent említett második típusától
– a vágytól.
Tisztaságuk a kétféle, az első emberbe bejutott rossztól a Tóra elfogadásához vezetett, amelyben megtisztultak az első ember hibájától. Ehhez tartozik a
peszácháldozat, amelynek keretében húst ettek és más
sült dolgot. Lehetséges, hogy ez a vágy teljes kibontakozása evés formájában – de ezúttal szellemi tartalommal. Be kellett kenni az ajtót vérrel, amely az állati lélek szimbóluma, hogy kinyilvánítsák szándékukat
az Örökkévaló felé. Ugyanez igaz az vérre, amelyet az
oltárra hintenek. És meg van parancsolva számunkra a
maca evése. Bár a normatív helyzet az, hogy a maca finom és könnyen emészthető, de a maca evése csökkenti
az evés vágyát.
Bár alacsony szintű szellemi állapotban voltak, távol a
szentségtől, de Rabbi Tzadok lenyűgöző dolgot tanít:
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A tanárok hatalmasak
(és erősek!)
Rabbi Ephraim Mirvis, brit főrabbi
Nem fontos, elengedhetetlen: a tóratanárok szerepe az életünkben

A

mincha, vagyis a lisztáldozat maradékát Aharonnak és
a fiainak kellett átadni. Ők természetesen mindan�nyian kohénok voltak, vagyis a Lévi törzséből származtak.
Az ebből a törzsből valók szolgáltak a Templomban, de
olyan sokan voltak, hogy rotációs rendszer alapján döntötték el, mikor ki dolgozik. Az éppen nem a templomban
szolgálóknak is volt feladatuk – ők tanítottak. A Lévi törzs
tagjai voltak a mi tanáraink – a nemzet legfőbb tanárait ez
a törzs adta. Az Örökkévaló pedig, azáltal hogy a maradékkal a Lévi törzsét kellett támogatni, kinyilvánítja, hogy
a nép támogassa az őket tanítókat.

A tanárok azok, akik
formálják és alakítják a
következő nemzedék elméjét
és szívét.

A tanárok azok, akik formálják és alakítják a következő
nemzedék elméjét és szívét. Pontosan ezért gondolom úgy,
hogy a közösségeinkben muszáj lenne átalakítani a gondolkodásmódot. Támogatnunk kellene azokat a nagyszerű
fiatal férfiakat és nőket, akik a tanítást választják hivatásuknak, és ezáltal rengeteget adnak a világ zsidóságának és
a társadalmainknak.
„Az erősek a kezedből vesznek el” – vagyis azt tanuljuk
a hetiszakaszunkból, hogy a tanáraink azok, akik igazán
nagyszerűek.
forrás • aish.com
fordítás • EG.

A 17-es zsoltárban Dávid király azt mondja: „az erősek
a kezedből vesznek el, Örökkévaló”. A midrás azt tanítja nekünk, hogy ez a vers Lévi törzsére utal: ők vesznek az
Örökkévaló kezéből, vagyis ők azok, akik adományt kapnak a templomból.
Hát nem csodálatos, hogy a Lévi törzsét a zsoltár úgy nevezi, hogy „az erősek”? Hiszen, akárhova is utazunk a világon, ha ellátogatunk egy zsidó közösségbe, és megkérdezzük: kik a hatalmasok és erősek ebben a közösségben,
bizonyára az elnököket, vezetőket, filantrópokat fogják
megnevezni. Van-e olyan, aki a tanárokat nevezné meg?
Kétlem.
Azonban a tanárokat tüntetjük ki a legmagasabb szintű bizalommal, amikor az ő kezükbe adjuk a legnagyobb
kincset, amit a Teremtő adhat nekünk – a gyerekeinket.
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Hetiszakasz

Cáv

Tisztítómunka
Yissocher Frand rabbi
A kohénok mint takarítószemélyzet? Miért?!

A

kohén minden reggel elmegy a bét hámikdásba, felveszi a papi ruhát, és felkészül a napi szolgálatra. Mi
az első dolga? El kell takarítania a felgyülemlett hamut
az oltár tetejéről. Ott van ugyanis az összes tűz által elégett áldozat maradéka, hamva felhalmozódik a nap és az
azt követő éjjel végére.
A Chovot Halevavot magyarázata szerint szándékos,
hogy ez a napi első szolgálat. A Tóra nem szeretné, hogy
a kohén magas rangja a „fejébe szálljon”. Bemenni a bét
hámikdásba a kiemelt papi kaszt tagjaként a kohén számára jelenthetet kihívást is: könnyen beképzeltté válhat.
Azt gondolhatja, hogy ő jobb, mint mások. Éppen ezért
a legelső feladat olyan, ami alázatot tanít: ne gondolja azt,
hogy van mire beképzeltnek lennie. Ki kell vinnie a szemetet.
Ahogy a Tóra nagyon is foglalkozik a kohén fenyegető egonövekedésével, ugyanúgy a szegény emberrel is
foglalkozik, vagyis azzal, hogy az ő egója ne legyen alacsony. A Talmud (Bava Kama 92a) azt tanítja, hogy amikor az emberek a bikurimot, az első gyümölcsöt hozzák
a bét hámikdásba, a gazdagok arannyal és ezüsttel bevont kosárban hozták, míg a szegények gyékénykosarat
használtak. Amikor a gazdagok előre léptek, hogy átadják a kohénnak a gyümölcsöskosarat, a kohén kivette a
gyümölcsöket a kosárból, és a kosarat visszaadta. Amikor
a szegények léptek előre, hogy odaadják a gyümölcsöt,
a kohén a kosárral együtt vette el. Ezáltal „a szegények
szegényebbek lettek” – állapítja meg a Talmud.
Miért tesz különbséget a kohén gazdag és szegény között?
Rav Aharon Bakst úgy magyarázza, hogy mindez a
szegények kedvéért történt. A gazdagoknak szép gyümölcsöseik voltak, amelyek csak úgy árasztották a legfinomabb gyümölcsöket, bőségesen. Amikor a kohén átvette a lédús gyümölcsöket, és kitette maga elé őket, a
gyümölcsök nagyon szép látvány nyújtottak. De a szegénynek talán csak néhány csenevész fája volt, amely csak
néhány nem túl szép gyümölcsöt termett. Ha a kohén kivette volna a gyümölcsöket, bizonyára szégyent okozott
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Ahogy Rav Hutner tanítja, ez nem véletlen. Ahhoz,
hogy megfelelően adjunk hálát, az embernek be kell ismernie, hogy segítségre van szüksége, hiszen az ember
nem mindenható, sőt nagyon is korlátozottak a lehetőségei. El kell ismernie és meg kell köszönnie, hogy valaki valami fontosat tett számára. A beismerés nagyon
fontos része a hálaadásnak, ezért ugyanaz a szó mindkettőre.
Honnan tudhatjuk, kérdezi Rav Hutner, hogy a hodáá
hálaadást jelent vagy másfajta beismerést, például a bűntudat által okozott beismerést? Ez kiderül abból a szóból,
ami utána következik. A prepozíció az „al”, ami azt je-

lenti: hálaáldozat valamiért. Ha a „sin” betű áll mögötte,
akkor azt jelenti, hogy beismerni valamit.
A főimánk, az amida tizenhetedik áldásában azt
mondjuk: modim anakhnu lach se… Modim a hodáá szó
többes számú alakja. Ezt at áldást szokták a hálaadás áldásának hívni – és ez valóban így van. De mégis ott van
a se szócska. Ahogy láttunk, ez beismerést jelent. Addig
nem lehet hálát adni, amíg nem „ismertük el” az összes
csodát, amelyet az Örökkévaló ad számunkra.
forrás • aish.com
fordítás • EG.

volna a szegényeknek. Éppen ezért vették el a kohénok
a kosárral együtt a gyümölcsöt, a szegény ember pedig
megőrizhette méltóságát.

Ahhoz, hogy megfelelően
adjunk hálát, az embernek be
kell ismernie, hogy segítségre
van szüksége
Néhány évvel ezelőtt nagy esemény történt a baltimori
közösségben. Egy jól ismert és messzemenőkig megbecsült család kiházasította a gyermekét, de nem volt pénzük az esküvői kiadásokra. A közösség egy bizottságot
hozott létre annak érdekében, hogy elősegítsék a szükséges pénz megszerzését.
Azonban felmerült egy kérdés. Fel kell-e fedniük a
család kilétét a várható támogatók előtt? Ha ezt tennék,
az minden bizonnyal több pénzt jelentene, mivel a közösségben jól ismert és kedvelt volt a család. Azonban talán
mégis el kellene rejteni kilétüket, hogy ne okozzunk nekik szégyent?
A kérdés végül Rav Ruderman elé került, aki azonnal
válaszolt: „a család kiléte nem fedhető fel. A méltóságuk
többet ér mindennél”.
Köszönöm – belülről
Minden zsidó gyerek tudja, hogy a köszönöm héberül:
todá. Van egy áldozat is, amelyek korban todának, vagyis a
hálaáldozatnak hívnak. A midrás azt állítja, hogy a jövőben minden áldozattípust eltörölnek, csak a hálaáldozat
marad meg. Mindig megmarad az ok, hogy hálát adjunk
az Örökkévalónak.
Rav Yitzchak Hutner azt tanítja, hogy a héber szó
a hálára a hodáá. Ugyanez a szó beismerést is jelent.
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Megtörni rossz szokásokat

Kárpász: párnával és selyemmel
a megváltás felé

Zecharia Wallerstein rabbi

Paysach Krohn rabbi

Minőséget vinni életünkbe apró dolgok segítségével

A sós vízbe mártás háttere és fontossága

A

mikor a zsidó nép a Vörös-tenger partján állt, és az
egyiptomiak a nyomukban voltak, az Örökkévaló
azt parancsolta Mózesnek, hogy utasítsa a zsidó népet,
hogy menjenek be a tengerbe. Az üzenet egyértelmű volt:
az időszak nem volt megfelelő az imádkozásra, cselekedni kellett.
De miért nem volt ez az időszak alkalmas az imádkozásra?
A válasz az, hogy ahhoz, hogy csodák történjenek,
több kell, mint ima. A csodákhoz tettek kellenek. Miért?
Mert ahhoz, hogy az Örökkévaló felülírja az általa al-

kotott természeti szabályokat – kettéválassza a tengert,
pedig a tenger nem szokott kettéválni –, szükséges volt,
hogy a zsidó nép ugyanezt tegye, vagyis haladják meg a
saját természetüket. Amikor Náchson ben Aminádáv elsőként a zsidók közül bement a tengerbe, majd a zsidók

Van-e olyan jellemvonásunk,
amelyet ideje
megváltoztatnunk?
követték őt a vízbe – egy olyan helyre, ahol a túlélés lehetetlen –, az Örökkévaló kettéválasztotta a tengert.
Mindannyiunknak magunkba kell néznünk, és meg
kell kérdezni magunktól, hogy van-e olyan jellemvonásunk, amelyet ideje megváltoztatnunk. Jól ismerjük a saját
természetünket. A tenger kettéválásának titka az, hogy
ha képesek vagyunk kimozdulni a „komfortzónánkból”,
a természetes viselkedésünkből, az Örökkévaló ugyanezt teszi.
Ahhoz, hogy az Örökkévaló elhozza a Messiást, és
megváltoztassa a jelenleg fennálló világrendet, a saját belső természetünket kell megváltoztatnunk. Cselekednünk
kell. Ez kis dolgokban is lehetséges. Például: elképzelhető, hogy valakit nem kedvelsz, és talán nem is köszönnél
neki, de mégis felhívod vagy kedves vagy vele. Ezzel egy
új minőség születik.
Minden egyes egyiptomi csapásnak ugyanez volt a célja: hogy a természetes állapot megváltozzon. A Teremtő
meg akarta mutatni, hogy csodák történnek, ha megváltoztatjuk a természetünket. Így válunk amatőrökből –
akiket a természetük irányítanak – mesterek, vagyis olyanok, akik uralkodnak a saját adottságaik és természetük
felett – és ha kell, pozitív irányba változtatják azokat.
forrás • TorahAnytime
fordítás • EG.
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Rambam azt írja (hilchos chametz umatzah 8:2), hogy a tek ki jól egymással. A testvérek közötti összhang hiánya
szédert a kárpászra mondott áldással kezdjük, majd okozta azt, hogy a testvérek József megölésén mesterkeda kárpászt belemártjuk a sós vízbe. Rabbénu Manoach a tek. Hogy elfedjék szörnyű tettüket, József köpenyét állati vérbe mártották. A testvérek közötti gyűlölet volt az
első lépés a szolgaság felé vezető úton. Amikor a zsidók
nem jönnek ki jól egymással – mindig ez a száműzetés
kezdete.
Ezért mielőtt elkezdjük a szédert, kiemeljük az események hátterét. A zöldség vízbe mártása arra késztet minket, hogy egy pillanatra megálljunk, és elgondolkodjunk,
hogyan tudjuk növelni a barátságot és harmóniát a testvéreinkkel. Amikor hiányzik az összhang a zsidó nép tagjai
között, megnyílik az út a száműzetés felé, de amikor szeretet és segíteni akarás a norma a zsidó népen belül, akkor
Rambam szavait magyarázva azt tanítja, hogy a mártás elindulunk a szabadság felé. Ez a megoldás. Amikor odaarra utal, hogy József testvérei belemártották a csíkos kö- figyeléssel, együttérzéssel és figyelemmel viseltetünk egypenyt egy kecske vérébe. Az, hogy bemártjuk a kárpász más iránt, a kivonulás lehetősége megnyílik számunkra.
zöldséget a sós vízbe, olyan mint amikor a testvérek a köHadd adjak egy rövid példát arra, mit is kell tennünk,
penyt vérbe mártották.
hogy ezeket a fajta pozitív érzéseket növeljük.
Első látásra Rabbénu Manoach értelmezése problema1966-ban huszonegy éves voltam, és jesivában tanultam,
tikusnak tűnik. Hogyan és miként utal a zöldség vízbe amikor is az apám hirtelen meghalt. Én voltam a legidőmártása arra, amit a testvérek tettek a köpennyel?
sebb gyermek a családban. Mielőtt az apám meghalt volRav Isaac Ber úgy magyarázza Rabbénu Manoach sza- na, magához hívott, és azt mondta: „Nem tudom, mennyi
vait, hogy meg kell néznünk Rási egy híres magyarázatát. időm van még hátra. Amikor már nem leszek itt, akkor
Rási a Bérésit 37:3-ra –„és Izrael jobban szerette Józsefet, neked kell eltartanod a családot. Egy ideje tanítalak arra,
mint a többi gyermekét […] és készített neki egy kesones hogyan kell bris milát végezni, de fel kell gyorsítanunk a
pasimot, egy köpenyt. A kesonest általában köpenynek tanulásodat.” Még abban az évben, júniusban az apám már
fordítjuk, de mit jelent a jóval misztikusabb pasim szó?
nem volt képes mohelként tevékenykedni, és néhány hóRási azt mondja, hogy a kárpász igazából ez két szónak nappal később smini aceretkor eltávozott közülünk.
a kombinációja, ezek: kár (párna) és pasz (selyem). József
Ott álltam huszonegy évesen, és nagyon kevés ember
kesones pasimja nem más volt, mint egy párnás selyem- hívott, hogy legyek mohel a gyermekénél. Nagyon is értköpeny. Nem véletlen tehát, mondja Rav Bernstein, hogy hető volt ez: sokkal kevesebb tapasztalatom volt, mint a
József köpenye ezekből az anyagokból készült. Ez az környezetemben működő moheloknak, és emiatt nagyon
anyagkombináció héberül a kárpász, és erre utal Rabbénu nehéz volt fenntartanom a családomat – édesanyámat,
Manoach a kommentárjában. A széder folyamán arra öcséimet és húgaimat.
koncentrálunk, hogy hogyan vészeltük át a kemény rabEgy nap, amikor a zsinagógában voltam, egy Chaim
szolgaságot Egyiptomban, és hogyan hozott ki minket Israel nevű ember lépett oda hozzám. „Ez az öné” – mondaz Örökkévaló ebből a helyzetből. De a kárpász arra em- ta, és átnyújtott egy borítékot. Kinyitottam, és megszálékeztet minket, hogy hogyan kerültünk oda egyáltalán. moltam a benne levő pénzt. Ezerötszáz dollár volt benne.
Emlékeznünk kell, hogy a későbbi egyiptomi szolgaság 1967-ben ennyi pénz nagyon nagy vagyonnak számított.
kiindulópontja az volt, hogy József és a testvérei nem jöt- Israel úr – mondtam –, a családom nem szegény, és mi

Amikor szeretet és
segíteni akarás a norma
a zsidó népen belül, akkor
elindulunk a szabadság felé.
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nem koldulunk. Köszönjük szépen, de nincs szükségünk a
pénzre. Nem, nem – erősködött –, ez egy kölcsön Önnek
és az édesanyjának. Mit ért kölcsön alatt – kérdeztem.
Sosem fogom kérni, hogy fizesse vissza – mondta –, akármikor visszafizetheti, amikor csak akarja. Azonban pontosan tudom, hogy nagyon is szüksége lenne erre a pénzre.
Nagyon meghatódtam ilyen mértékű jótékonyságtól. Mégis, vonakodtam elfogadni a pénzt. Israel úr, nagyon kedves az ajánlata, de nem fogadhatom el anélkül, hogy meg ne beszéltem volna a családommal. Ezzel
hazamentem, és mindent elmeséltem az édesanyámnak. Nem vagyunk szegények – mondta az édesanyám
–, elboldogulunk. Anya – mondtam –, ugyanezt mondtam Israel úrnak, de azt mondta, hogy ez egy kölcsön.
Egyértelművé tette, hogy ő sosem fogja kérni, hogy fizessem vissza a pénzt. Visszafizethetjük, amikor akarjuk. Amikor az édesanyám ezt meghallotta, az ajánlat elfogadhatóvá vált. Ilyen feltételekkel elfogadjuk – mondta.
Két évvel és jóval több mohelként szerzett tapasztalattal később már jóval nagyobb hírnevem és több munkám volt. Már össze tudtam gyűjteni ezerötszáz dollárt,
és ezzel fel is hívtam Israel urat az irodájában. Israel úr
– mondtam –, szeretnék beszélni önnel. Amikor később
megérkeztem, letettem az ezerötszáz dollárt tartalmazó
borítékot az asztalára. Nem kérem – mondta Israel úr.
Összezavarodtam. Hogy érti ezt? Nem azt mondta, hogy
ez kölcsön volt? Nem fogadtuk volna el, ha ez csak egy
egyszerű adomány lett volna. De Israel úr nem tágított.
Kérem, üljön le – mondta –, szeretnék elmondani egy
történetet.
Emlékszik, hogy néhány évvel ezelőtt nagyon gazdag
voltam és hirtelen elvesztettem a vagyonom nagy részét?
– kérdezte. Emlékszem – válaszoltam. Nos, volt egy ember a közösségben, akit Lewenstein úrnak hívtak. Egy
nap odajött hozzám, és átadott egy pénzzel teli borítékot.

12

Lewenstein úr – mondtam –, én nem vagyok szegény. Ez
nem adomány – mondta -, hanem kölcsön. Akármikor
visszafizetheti, amikor csak akarja.
Két évvel később vissza akartam adni Lewenstein úrnak a pénzt. Nem kérem – mondta. Hogy érti ezt? Azt
mondta, kölcsönként adja! Igen, tényleg kölcsönként adtam – válaszolta Lewenstein úr –, de nem szeretném, ha
nekem adná vissza. Adja más családnak. Találjon egy
családot, amely súlyos anyagi gondokkal küzd. Segítsen
rajtuk úgy, hogy odaadja nekik ezt a pénzt. Így tudja nekem visszafizetni a kölcsönt. És amikor ez a család jön,
hogy visszaadja a kölcsönt önnek, mondja ugyanezt, mint
amit most én elmondtam önnek. Ne fogadja el a pénzt,
hanem mondja nekik, hogy adják oda egy rászoruló családnak. Így sosem szakad meg a cheszed láncolata.
Ez az a fajta kedvesség, amelyet Israel úr Lewenstein
úrtól tanult, és amit én Israel úrtól. A mai napig is ez
határozza meg az életemet Két évvel később találtunk
egy családot, akinek odaadtuk a pénzt, azzal a feltétellel,
hogy ez egy kölcsön. Amikor ez a bizonyos család vissza
akarta fizetni a pénzt, nem fogadtuk el, hanem elmondtuk nekik, hogy úgy tudják visszafizetni, ha találnak egy
szegény családot, és odaadják nekik a pénzt.
Ez az igazi cheszed: nem várni semmit cserébe, viszont
egyre több és több jóságot generál a világban. Ha ez a
cheszedhez való hozzáállásunk, akkor nincs határa a szeretet és törődés mennyiségének és minőségének, amit adhatunk másoknak.
Ez a megoldása a mostani száműzetésünknek is. A
cheszed elvezet minket a megváltásig. Minden egyes
cheszed-cselekedetünkkel és odafigyelésünkkel egyre tágabbra nyitjuk az ajtót a Messiást előtt.
forrás • TorahAnytime
fordítás • EG.
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Peszách válasza a koronavírusra:
remény, és még több remény!
Slovie Jungreis-Wolff
Rabbi Akiva: az egyik legoptimistább bölcsünk

A

koronavírussal most olyan világban találjuk magunkat,
amilyent soha nem képzeltünk volna. Sokunkban
erős a félelem, az aggódás és a hitetlenség is. Az ismeretlen
ijesztő. Meg kell birkóznunk az aggodalmainkkal, fizikai,
pénzügyi és érzelmi téren is. A szülők aggódnak a gyerekeik miatt, a gyerekek pedig a szülők miatt. Meddig mehet ez így tovább?
Minden alkalommal, amikor új hírt kapunk a vírussal
kapcsolatban, olyan, mintha a mentális pajzsunkat csapkodnák teljes erővel. Ki vagyunk merülve. Hogyan találhatunk erőt és pozitivitást a nehézségeink leküzdésére?
Bár nincsenek prófétáink, de itt van számunkra a zsidó
bölcsesség, amely vezet minket.
Ahhoz, hogy a minket körülvevő káosszal megbirkózzunk biztonságra és stabilitásra van szükségünk. Most
készülünk peszáchra és a széderre. A széder szó jelentése
rend, és pontosan erre a biztonsági hálóra vágyunk. Az
első dolgunk, hogy meg kell hallanunk a széder üzenetét. Tudnunk kell minden kétségtől mentesen, hogy nem
vagyunk egyedül a világban. Csakúgy, ahogy a népünk
Egyiptomban azon gondolkodtak, vajon ki fognak-e valaha is szabadulni Egyiptom szörnyű sötétjéből és az általa képviselt szenvedésből, mi is gondolkodhatunk azon,
hogy vajon látunk-e valaha is fényt az alagút végén?
A szédereste perspektívát ad nekünk az életet illetően.
Ott van a máror (keserűfű). A keserűség része az életnek. Az ősapáinknak kijutott a bánatból, nagyon is. De
nem engedtek annak, hogy ezek a keserű máror pillanatok elhatalmasodjanak rajtuk. Nem vetkőzték le a hitüket. A márort belemártjuk a chároszetbe, amely finom
keveréke az almának, bornak és méznek. Ez azt tanítja
nekünk, hogy a legnehezebb időkben is látnunk kell az
élet által kínált édes pillanatokat. A barátságok, a szeretet, a rugalmasság, a kedvesség, amelyek körülvesznek
minket, mind ilyen édes pillanatok. Az Örökkévaló kihozott minket Egyiptomból, és mi is ki fogunk jutni a
sötétségből.
A széderen szendvicset készítünk mácából, márorból
és egy kis chároszetból – mivel ilyen az élet. A nehézségek között mindig ott van egy kis öröm. Ragadjuk meg!
Az örömteli pillanatokat mindig el kell kapni.

A karantén és a szociális távolságtartás idején időt kell
fordítanunk a hídépítésre. Hívj fel valakit, akit már rég
hívtál fel. Gondolj másokra – olyanokra, akik egyedül érzik magukat, és öleld meg őket a szíved melegével.

A legnehezebb időkben is
látnunk kell az élet által
kínált édes pillanatokat.
Ez a vírus szétterjedt a világban, és felfordulást okozott. Gondolj bele: egyetlen jó szó, egyetlen jó tett men�nyire képes elterjedni a világban és ellensúlyozni a pusztítást. A fényed átterjedhet a másik emberre és tovább.
A pusztítás ellenszere az alkotás. Alkoss jóságot. Legyél
áldás.
Rabbi Akiva optimizmusa
Könnyű reményvesztettnek lenni. Nem mi lennénk az elsők akik így érzünk.
A hágádánk elbeszéli egy érdekes széder történetét,
amely bné brákban történt. Az asztal körül számos nagy
rabbi ült, az egyik közülük Rabbi Akiva, aki ekkor még
fiatal volt. A rabbik az Egyiptomból való kivonulásról beszéltek, amikor a diákjaik bejöttek, és azt mondták: rabbik, itt az ideje a reggeli smá elmondásának.
Rabbi Akiva a legsötétebb történelmi korszakban élt.
A jeruzsálemi Templom elpusztult. A rómaiak leigázták
az országot. A zsidó nép lelkét összetörték. A tóratanulás és a micvák jutalma börtönbeli kínzás és halál volt.
A hosszú és keserű száműzetés elkezdődött. A zsidókat
láncra verték, és eladták a római rabszolgapiacon. Ki az,
aki arra gondol ilyenkor, hogy részt vegyen egy széderen?
Ki az, aki olyan hangulatba tud kerülni, hogy a kivonulásról beszélgessen?
Pontosan emiatt találkoztak a bölcsek Rabbi Akiva
otthonában.
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Rabbi Akiva volt az örök optimista. Sosem adta meg
magát a depressziónak. Ahol mások mindennek a végét
látták, ő a lehetőségeket vette észre. Mindig a jövőt látta.
Tele volt hittel.
Még egyszer találkozunk Rabbi Akivával, akkor, amikor a rabbitársait kíséri Jeruzsálembe. Amikor elérték a
Scopus-hegyet, megszaggatták a ruháikat afeletti szomorúságukban és fájdalmukban, hogy elpusztulva látták a szent várost. Ahogy elérték a Templom-hegyet,
egy róka jelent meg pont azon a helyen, ahol a Szentek
Szentje állt. A rabbik elkezdtek sírni. Rabbi Akiva azonban csak nevetett. Miért nevetsz? – kérdezték tőle. Rabbi
Akiva elmagyarázta nekik, hogy amíg ők a szent pusztulását látják, addig ő a prófécia beteljesülését. Pont ahogy
a prófécia első része beteljesedett –nevezetesen az, hogy
a Templom el fog pusztulni –, ugyanúgy várhatjuk, hogy
a prófécia második része is be fog teljesülni – vagyis: fel

fog épülni a Templomunk, és a zsidó nép vissza fog térni a földjére.
Nekünk is Rabbi Akiva asztala köré kell ülnünk. Bátor
nak kell lennünk, hogy megtartsuk magunkban a pozitív
hozzáállást. A bölcsek is odagyűltek, mert „hívta” őket a
remény és a hit. Addig, amíg nem ragadunk be a tegnap
mocsarába, oda fogunk jutni a holnap derűjébe. Könnyű
lesz? Nem, mindent bele kell adnunk, minden erőnkre
szükség lesz. De ha képes vagy arra, hogy egész éjjel a kivonulásról olvass, megerősítve magadban, hogy hogy létezik a Teremtő, aki figyel téged, és segít, törődik veled, és
kivisz téged a személyes Egyiptomodból – sikerülni fog
minden. Oda kell férkőznünk Rabbi Akiva örökös optimizmusához.
forrás • aish.com
fordítás • EG.
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Szegény függetlenség –
független szegénység – idő nélkül
Silber Jehuda
Hogyan lehet a szegénység kenyere egyúttal a szabadság szimbóluma is?

P

eszách, vagyis a rabszolgaság alól történő felszabadulásunk ünnepének talán legismertebb micvája (parancsolata) a kelesztett ételek fogyasztásának (és birtoklásának) tilalma. Kelesztett kenyér helyett maceszt
eszünk. A macesz bibliai elnevezése „lechem oni”, aminek jelentése: szegénység kenyere. Ez az étel, amelyet a
szabadságunk, függetlenségünk ünnepén fogyasztunk.
Felmerül a kérdés:
Hogyan lehet a szegénység kenyere egyúttal a szabadság szimbóluma is?
A Máhárál (a prágai Lőw rabbi) magyarázata alapján
a macesz semmi más, mint önmaga. Csak liszt és víz,
amit 18 percen belül be kell tenni a sütőbe, nehogy meg-

A sima macesz (amit
szédereste kell fogyasztani)
nem függ semmitől, hiszen
nincs benne semmi, ami a
minimális létezésénél többé
tenné, még időből sem.
keljen. Csakis a legszükségesebb összetevőkből áll, nemcsak anyagilag, de még időből is csak annyi „van benne”,
ami minimálisan szükséges. Létezik ugyan olyan macesz, amelyben más is van (pl. olaj, méz), ennek peszách
alatti fogyasztásával kapcsolatban a szefárdok megengedőbbek, az askenázok szigorúbbak, de abban mindenki egyetért, hogy szédereste, amikor tevőleges micva a
macesz fogyasztása, ilyen macesszal nem teszünk eleget ennek a kötelességnek. A több összetevős macesz
neve maca asira, aminek jelentése „gazdag maca”, ez pedig oximoron, hiszen a macesz a szegénység kenyere, a
„maca asira” tehát „gazdag szegénység kenyere”, vagy „a
szegénység gazdag kenyere”.
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Amiben van olaj, tojás stb. az függ ezen összetevők minőségétől és mennyiségétől. Aminek elkészítéséhez a minimálisnál több időre van szükség, az függ a rendelkezésre álló időtől, illetve az idő felhasználásától.
A maca asirával vagy egyéb bonyolultabb ételekkel
szemben a sima macesz (amit szédereste kell fogyasztani) nem függ semmitől, hiszen nincs benne semmi, ami
a minimális létezésénél többé tenné, még időből sem.
Vagyis tökéletesen független. Mint a szegény ember, aki
ugyan fizikai értelemben talán kiszolgáltatott, de szellemileg független, mert önmagán kívül nincs semmije,
nincs olyan tényezője, amitől függene, ami befolyásolná.
Miért van peszách niszán hónapjában?
Bár a zsidó újévet az őszi tisri hónap elsején (és másodikán) ünnepeljük, az első hónap mégsem ez, hanem a tavaszi niszán.
Peszách muszáj, hogy az első hónapban legyen. Az
első független mindentől. A második csak úgy létezhet,
ha már volt előtte egy első, a másodiknak illeszkednie
kell az elsőhöz.
„ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים
”שבעת
„…Hét napig egyél … maceszt, szegénység kenyerét, mert sietve jöttél ki Egyiptom országából” (Mózes 5,
16:3).
A Máhárál magyarázata szerint : szegénység kenyere – teljesen független, mert nincs benne semmi, ami
nem a lényege lenne. Miért ezt a kenyeret eszed? (a Tóra
beszél itt egyesszám második személyben). Mert sietve (chipazon) hagytad el Egyiptom országát. De mi a
kapcsolat a sietség és a szegénység kenyere között? Mi
az a „chipazon”? Azt jelenti: idő nélkül, vagyis felesleges idő nélkül. Egyiptom elhagyása csak annyi időbe telt,
amennyi feltétlenül szükséges volt hozzá. A felszabadulásnak szükségképpen így kellett történnie, hiszen a szabadság lényege, hogy nem függ semmitől, nem csatlakozik semmihez, ami önmagán kívül lenne, még időhöz
sem. Az anyagi világban minden függ az időtől. Az időn
kívül csakis szellemi dolgok létezhetnek. Az Örökkévaló
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nemcsak, hogy az időn kívül létezik, de Ő teremtette azt,
így teljesen felette áll. Az ismert magyarázat szerint azért
kell peszáchkor maceszt enni, mert a kivonuláskor nem
volt elég idő ahhoz, hogy megkeljen a tészta a kenyérhez,
ezért maceszt sütöttek az útra. Erre viszont rögtön fel
kell tenni a következő kérdést: Miért kellett egyáltalán
ilyen gyorsan kivonulni? Nem lehetett volna egy-két órát
várni, hogy megkeljen a tészta? Bármi változott volna ez
idő alatt? A válasz az, hogy igen, méghozzá az egész szabadulás lényege változott volna. Az egyiptomi kivonulás
során nem csak egy fizikai mozgás történt Egyiptom országából Izrael földjének irányába. Ez egy szellemi, spirituális jellegű mozgás volt. Az idő az anyagi világ része,
tehát ha az idő szerepet játszik a folyamatban, akkor az
materiális jellegűvé válik. Ahogy a szükségesnél több idő
kovászossá változtatja a tésztát, ugyanúgy „anyagivá erjeszti” a szellemit. Jól ismerjük azt az érzést, amikor valamire sokat kell várni, akár a saját lustaságunk, akár rajtunk kívül álló tényezők miatt. Ilyenkor az egész mintha
elnehezedne, megsavanyodna. Megkel.
A Rámchál (Rav Mose Chájim Luzzatto) a Meszilát
Jesárim (Egyenesek ösvénye) című muszár (etika, tudatos önfejlesztés) témájú könyvében, a fürgeség részletei-
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ről szóló fejezetben is idézi a midrás szavait: „És vigyázzatok a micvákra (szójáték: a héber nyelvben a micvák és
a macesz szavak írása megegyezik) – ha egy micva áll előtted, hogy megtedd, ne keleszd meg (ne hagyd megkelni)” (Mechilta, Bo 12:7). Vagyis ha egy micvával a kelleténél több időt töltünk, az „megkel”, a fentiek fényében
értelmezve tehát már nem önmaga, nem független, nem
szabad. A plusz idő, mint felesleges elem befolyása alatt
áll. Ezzel szemben amit időpocsékolás nélkül végeztünk
el, az „macesz”, vagyis független, önmaga, nem áll külső
erők befolyása alatt.
Rav Avraham Twerski, a pár hete elhunyt nagyhatású
rabbi és pszichiáter, a függetlenség egy másik fontos dimenziójára hívja fel a figyelmet: a macesz azzal, hogy független és csak önmaga, azt is jelképezi, hogy ne legyünk
kiszolgáltatva mások elismerésének. Az igazi önbecsülés
nem az, amikor jó érzés tölt el minket attól, hogy mások
megdicsérnek (ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán
nincs rá szükségünk), az úgy csak egy rajtunk kívül álló
erőtől függő, törékeny és nem valódi önbecsülés. Az igazi önbecsülés az, amikor saját magunkkal vagyunk megelégedve (nyilván reális alapokon állva), függetlenül mindenféle külső, függetlenségünket csorbító erőtől.
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