Legfőbb célom eljuttatni a magyarországi zsidósághoz e hiánypótló
kiadványt, és benne a Tóra és a tudomány bizonyítékait arról, hogy
ember nem írhatta a Tórát!
A „Tóra és Tudomány” című nagysikerű előadás-sorozat anyagából
készült kiadványunk kivételes betekintést nyújt az Írott és a Szóbeli
Tórában többezer évvel ezelőtt átadott, a világ teremtésével, mesteri
működésével, illetve múltbeli és jövőbeli sorsával kapcsolatos különleges információk sokaságába. A szaktudományok modern technikai
és technológiai eszközök segítségével végzett kutatásainak eredményei alátámasztják mindezen tórai ismereteket, melyeket ebben a kiadványban a tudomány különböző területeiről hozott példák sokaságán keresztül részletesen és közérthetően bemutatunk.
Nem lehet kétségünk afelől, hogy a TaNaCH, a zsidó Biblia, minden más tényezőnél erősebb hatást gyakorolt az emberi kultúrára és
történelemre. Az univerzális értékek, az igazság, a társadalmi rend és
morál teljesen másképp nézne ki a Tóra nélkül. Mégis, a világon sajnos sok ember számára a Tóra a tudományos kutatások eredményei
ellenére sem számít érdemleges forrásnak. Íme azonban, nemzedékünk most igazi forradalmat láthat ezen a területen!
Fordítóként bízom benne, hogy ezek az izgalmas információk,
az Örökkévaló segítségével, még mélyebb tanulásra késztetik majd a
kedves olvasókat, és mindezen ismeretek világos felismerésre juttatják azzal kapcsolatban, hogy a világ a Teremtő által lett megalkotva
egy előre kitűzött és meghatározott cél érdekében. Mindezt a tudás
anyagot pedig az Örökkévaló átadta Izrael népének a Szináj-hegyi
kinyilatkozás alkalmával.
Szeretnék köszönetet mondani feleségemnek Dr. Tóth Andreának,
fiamnak, Czink Benjáminnak és egész családomnak t ámogatásukért!
Köszönöm önkéntes munkatársam, Chaja kiadványszerkesztői-tervezői
munkáját!
Czink Moshe (Tomi)
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Ez az előadás-sorozat a Tóra és a tudomány kapcsolatáról szól. Három alapvető és lényeges kérdésre keressük és mutatjuk meg a tudományos kutatások eredményeinek segítségével a választ:
Az első kérdés: vajon van-e Teremtője ennek a világnak? A második kérdés: mi a Teremtés célja? A harmadik kérdés pedig, hogy: a
Tórát az Örökkévaló adta-e, ahogyan azt a zsidók állítják?
Létezhet, hogy ezek a mindannyiunk életét érintő, fontos kérdések
tudományos adatok alapján bebizonyításra kerüljenek? Vagy mindez örök rejtély marad az emberiség számára? E kiadvány elolvasása
mindezen kérdésekre világos választ ad!
Kezdjük az első kérdéssel: van-e Teremtője ennek a világnak? Erre
nagyon egyszerű a válasz, hiszen létezik egy örök szabály, miszerint
mindennek, amit teremtenek, amit létrehoznak, van egy „gyártója”.
Minél bonyolultabb, minél kifinomultabb egy alkotás, annál jobban
megmutatja „gyártója” nagyságát. Egy asztalt nyilvánvalóan sokkal
könnyebb előállítani és legyártani, mint például egy számítógépet.
Ez a világ, amiben élünk, rendkívül bonyolult. Több mint kétmillió állatfaj él a földön. Az ember pedig a legfejlettebb és legbonyolultabb lény.
Az ember agyában 10 trillió (nem millió, trillió!) kapcsolódás van,
ami azt jelenti, hogyha a világ összes telefontársaságának a hálózati kapcsolódásait összeadnánk, az nem érné el az 1 %-át sem annak,
ami egy ember agyában van. Véleményem szerint ez egyértelműen
és nyilvánvalóan a világ teremtésének bonyolultságát és a „Gyártója”
nagyságát jelzi. Több mint hét és fél milliárd ember él a földön, ez is
sok mindent elárul.
Ebben a világban sok mindenre szükségünk van az életben maradáshoz, például oxigénre, vízre, fákra, gyümölcsökre, és még sok
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minden másra. Az egyik és legfontosabb lételemünk, amire mindenképpen minden percben szükségünk van, az az oxigén. Oxigén mindig is volt és mindig is lesz a világ minden pontján, mert e nélkül lényegében nincs élet. A másik, amire nagyon nagy szükségünk van, az
a víz. Vízből van bőven a világban, hiszen a Föld felszínének mintegy
71 %-át víz borítja. A harmadik, amire szükségünk van: az az étel, az
élelem. Legalább néhány száz forintra van naponta szükségünk van
ahhoz, hogy kenyeret, vizet és alapvető élelmiszereket tudjunk vásárolni, amivel már képesek leszünk fenntartani az életünket. Természetesen minél bonyolultabb, minél drágább valami, annál nehezebb
megszerezni, ilyenek például a drágább ruhák, luxusautók, stb.
Láthatjuk, milyen csodálatos rend van ebben a világban! Azt is
tudjuk, hogy az ember irányítja a természetet, hiszen magasabb intelligenciával rendelkezik, mint az állatok, jobb a kommunikációs készsége, és ami a legfontosabb, a materiális képességek és a spiritualitás
csodálatos ötvözete található meg benne. Talán ez a legfontosabb az
ember szempontjából.

Az ember egyrészt fizikai anyagokból, molekuláris összetevőkből,
másrészt pedig spirituális részből áll. A legtöbb ember keresi a spiritualitást az életében, és ebből is jól látszik, hogy az ember a legbonyolultabb lény a Földön. Sokkal bonyolultabb és fejlettebb, mint az a
körülbelül kétmillió eddig azonosított állatfaj, ami itt él a Földön. Ebből következtetve vajon lehet-e azt állítani, hogy ez a világ csak úgy
véletlenül, mintegy robbanásszerűen keletkezett, mindenféle előzetes
alapos tervezés nélkül? Létezhet, hogy mindez csak „véletlen”, ahogy
azt sokan állítják? Egészen bizonyos, hogy nem! Hiszen elképzelhetetlen, hogyha például éppen történik egy robbanás ott, ahol megyek
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az utcán, ennek a robbanásnak a következtében egy telefon alkatrészei pont úgy kapcsolódjanak egymáshoz a levegőben, hogy abból
egy tökéletesen működő telefonkészülék álljon össze! Mi történne,
ha ezt állítanám? Valószínűleg azonnal mentőt hívnának és kényszerzubbonyban vinnének el egy pszichiátriára. És persze ezek után ki
venne engem komolyan?
Ennek tudatában megkérdezhetjük: hogy létezik, hogy egyetemet
végzett komoly emberek, professzorok még ennél is nevetségesebb
dolgokat állítanak a világ létrejöttéről? Hiszen, ha egy telefont tekintve is teljesen elképzelhetetlen, hogy az véletlenül létrejöjjön a semmiből, akkor hogyan gondolhatnánk erről az igen bonyolult és hihetetlenül precízen működő világról, hogy az csak úgy robbanásszerűen
keletkezett?
Gondoljunk bele! Az univerzumban számtalan galaxis létezik,
milliárdnyi csillag van az égen, amelyek nem ütköznek össze egymással. Vannak több ezer tonnás meteorok, amelyek a Föld felé haladnak,
de egyik sem tesz kárt a Földben. Hogy létezik ez? Netán van valamiféle „védőernyő” a Föld körül, ami megvédi bolygónkat a meteorok becsapódásától? Lehetséges, hogy mindez csak a véletlen műve?
Minden bizonnyal nem! Minél többet tanulunk az univerzumról, az
élővilágról, az emberről és az emberi testről, annál tisztábban láthatjuk, milyen bonyolult és mesteri módon megtervezett az egész létezésünk és maga a Teremtés, és annál jobban elcsodálkozhatunk Teremtőnk szinte felfoghatatlan nagyságán és briliáns képességein!

A következő kérdés, hogy létezhet-e olyan dolog a világban, ami cél
nélkül jött létre? Létezhet-e, hogy egy ember anélkül tervezzen meg
valamit, hogy tudná, mit is akar létrehozni?
TUDOMÁNY
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Ha például szeretnénk valamit létrehozni, akkor először is el kell
döntenünk, hogy mi is legyen az. Amikor már pontosan tudjuk, mire
van szükségünk, akkor nekikezdhetünk a tervezésnek, természetesen
úgy, hogy terveink segítsék célunk elérését.
Ha például egy megfelelő helyen szeretnénk enni a lakásunkban,
először is mire van ehhez szükségünk? Természetesen egy asztalra.
Ehhez meg kell terveznünk, mekkora legyen az asztal mérete, milyen
legyen a formája, a felülete, és természetesen tudnunk kell, hogy egy
stabil asztal megtervezéséhez szükséges négy láb, mert ha csak kettő
vagy három lába van az asztalnak, akkor összeomolhat és úgy már az
egész semmit sem ér.
Meg kell tervezni az asztalunk magasságát, hogy az is megfelelő
legyen és ne kelljen túlzottan lehajolnunk vagy túl magasra nyújtózkodnunk a használata közben. Tehát első a pontos tervezés, utána jöhet a cselekvés, a megvalósítás.
Ha megnézzük a minket körülvevő világot, létezhet, hogy az mindenféle cél nélkül jött létre? És ugyanígy, ha az emberre gondolunk,
aki a legbonyolultabb lény, lehetséges, hogy csak úgy véletlenül jött
létre?
Természetesen nem! Ez elképzelhetetlen! Ha pedig ez így van, akkor továbbléphetünk a harmadik kérdéshez: mi is tulajdonképpen az
ember célja?
Ha kimegyünk az utcára és feltesszük ezt a kérdést, minden ember mást fog rá válaszolni. Lesz, aki azt feleli, hogy célja „pénzt keresni”, vagy „gyermeket hozni a világra”, mások az egészséget, a hobbit,
a sportot vagy a tiszteletet fogják céljukként megnevezni vagy például azt, hogy a gyermekükben legyen örömük… Mindenki mást fog
mondani.
Az igazság viszont az, hogy ezért nem lett volna érdemes embert
teremteni, hiszen ezzel az erővel az Örökkévalónak elég lett volna
csupán a csimpánzt megteremtenie az ember helyett.
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Felmerül a kérdés, nem lenne-e jobb esetleg állatként élni? Hiszen
egy állatnak sokkal könnyebb az élete. Könnyebben tud táplálkozni,
nem kell 30-40 évig dolgoznia, hitelt felvennie, hogy legyen hol laknia, nem kell albérletet fizetnie, pénzt keresnie, stb. És nem láttunk
még olyan állatot sem, amelyik megőszült vagy megkopaszodott volna a problémái miatt. Ráadásul az állat is képes utódokat a világra
hozni, szinte készen bújnak ki, és a megszületésük után nem kell őket
pelenkázni, húsz évig nevelni, taníttatni, tandíjat fizetni, stb. Tehát,
azt láthatjuk, hogy egy állatnak sokkal könnyebb az élete.
Nagyon sok olyan ember van, aki csak az élvezeteket keresi ebben
a világban. Élvezetből pedig van bőven: nők, férfiak, ital, és sok más...
Felmerül azonban a kérdés, hogyha csak ezekért él az ember, akkor
nem lenne-e jobb számára állatként élni, nem pedig emberként? Hiszen ezeket az élvezeteket nagyjából az állatok is tudják produkálni.
És ha ez így van, akkor vajon mi lehet az emberi élet célja?
Több mint 3300 évvel ezelőtt a héberek, Ábrahám utódai több
millióan álltak a Szináj-hegy lábánál, ami az egyiptomi és izraeli határ közelében van. Ott kapták a Tórát az Örökkévalótól. A Tóra az
„Utasítások könyve”, melyben benne vannak a parancsolatok, és az,
hogy hogyan kell az embernek élnie.
Most pedig egy olyan állítás következik, amit a későbbiekben logikai alapon fogunk bizonyítani. Az állítás pedig az, hogy több millió
ember állt a Szináj-hegy lábánál, amikor a Tórát kapták, és hallották
azt is, amikor Mózes beszélt az Örökkévalóval, a Teremtővel. A nép a
Tízparancsolatból mindössze csak az első kettőt volt képes saját maga
meghallgatni, mert akkora volt az i-tenfélelem, hogy nem tudták volna úgy tovább hallgatni, hogy életben maradjanak. Ezért azt mondták, hogy hozza le Mózes az Örökkévalótól az összes parancsolatot,
TUDOMÁNY
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és azokat meg fogják tartani. Mózes pedig lehozta az Írott és a Szóbeli
Tórát, és lényegében innen számítjuk a zsidó nép történetét.

A különbség a zsidó és az összes többi, zsidóságot követő több mint
4000 elismert vallás között az, hogy az összes többi vallás tulajdonképpen egy-egy ember elmondásán alapszik, aki azt állította, hogy
egyfajta kinyilatkoztatásban volt része I-tentől. Így történt ez például 2400 évvel ezelőtt, amikor Buddha azt állította, hogy látta az i-teni
fényt, és ebből született a buddhizmus. Mohamed 1400 évvel ezelőtt
azt állította, hogy Gábriel angyaltól kapta a Koránt, és ebből született
az iszlám vallás. A keresztény vallás alapja pedig Mirjám, Mária története, aki azt állította, hogy az Örökkévaló megtermékenyítette őt,
és tőle kapta azt a kijelentést, hogy fia lesz a Messiás. Lényegében az
egész kereszténység egy ember állításán és annak az embernek az álmán alapszik. E kijelentések alapján nagyon sokan kezdték el követni
úgy a keresztény, mint a buddhista, illetve az iszlám vallást. Nagy világvallások születtek így.
A zsidóság azonban különbözik mindegyiktől. Miért? Mert a zsidóság nem egy vallás, hanem egy életforma, egy életút! Egy vallásos
zsidó ember számára attól kezdve, hogy reggel kinyitja a szemét, egészen addig, míg el nem megy lefeküdni és le nem hunyja a szemét,
minden pontosan szabályozva van. Élete minden pillanatában vele
van a vallása és vele van az Örökkévaló. Minden pontosan és szabályozottan zajlik az életében.
Azt is mondja a zsidóság, hogy egy fontos dolog különbözteti meg
az embert a többi élőlénytől, az állatoktól, ez pedig a tiszta lélek. Az
emberben van egy spirituális rész, egy spirituális energia. Ez a spirituális rész, ez a spirituális lélek lassan száll bele az emberbe, amikor
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megszületik, és lassan száll ki belőle, amikor meghal és elhagyja ezt
a világot.

A világot hat nap alatt teremtette az Örökkévaló. A hetedik nap, a
Shabbat egy spirituális, szent nap. Ha megnézzük, a héber nyelven
kívül, más nyelvekben nincs jelentősége a napok elnevezéseinek.
Sunday, Monday... vasárnap, hétfő – nincs különösebb jelentése az
elnevezéseknek. Az egyetlen nyelv, amelyben viszont van jelentősége,
az a héber nyelv, hiszen a vasárnapot, az első napot úgy hívják: „jom
rison” (= „első nap”), utána következik a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik nap, majd a hetedik napnál a Shabbat elnevezést
használjuk. Az embert a hatodik napon alkotta az Örökkévaló, és a
Teremtés könyvéből tudjuk, hogy két fázisban teremtette meg őt.
Az első fázisban a földből létrehozta az ember fizikai testét, ami lényegében molekulák összessége, olyan anyagok alkotják, mint a homok vagy bármely más a teremtésben használt anyag. Ez az ember
fizikai teste, ami önmagától nem képes sem mozogni, sem érzéseket
kifejezni, hiszen csak fizikai anyagok összessége. Azután következett
a második fázis, amikor az Örökkévaló belelehelte az emberbe a lelket, és így került bele a spirituális lélek. A lélek szó héberül „nesámá”,
ami nagyon hasonlít a „nesimá” (= „lélegzés”) szóhoz. Nem véletlen
a hasonlóság, hiszen nagyon szoros kapcsolat van közöttük. Meddig
él az ember? Addig, amíg lélegzik. Manapság már igen sokféle eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel különböző módokon életben tudják tartani az emberi testet, ami nem kis fejfáját okoz például a bíróságoknak, amelyek azon vitatkoznak, mikortól számít elhunytnak
egy ember. A Tóra azonban ezt már nagyon régen megírta: addig él
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egy ember, amíg a lélek benne van a testében. Abban a pillanatban,
mikor a lélek kiszáll a testéből, elhunytnak számít. Az emberi élet következő szakasza, amikor elkezd beszélni és járni.
A halál fázisai pontosan fordítva követik egymást: először a lélek
száll ki a testből, a test visszakerül a földbe, oda, ahonnan jött, a lélek pedig visszakerül a tulajdonosához, a világ Teremtőjéhez, és ott
él tovább. Bízom benne, hogy a ti lelketek még nagyon sokáig benne
marad a testetekben, és hogy hosszú, boldog élet vár rátok, amelyben
igyekezzetek minél több parancsolatot teljesíteni az Örökkévaló dicsőségére, mert így, embertársaitokkal együtt egy sokkal jobb túlvilági életre számíthattok.

Az előzőekben megnéztük az ember teremtésének fázisait. Ha azonban mélyebb megértésre szeretnénk jutni, a Szóbelit Tórát is tanulmányoznunk kell, amelyet az Írott Tórával együtt kapott Mózes az
Örökkévalótól a Szináj-hegyen. Tudnunk kell, hogy az Írott Tórának
egyetlen fejezetét sem vagyunk képesek értelmezni a Szóbeli Tóra tanulmányozása nélkül. Miért? Mert ez olyan, mint a test, ami lélek
nélkül nem ér semmit, megmozdulni sem tud. Az Írott Tórában 613
parancsolat szerepel, de hogy mit kezdjünk, hogy hogyan értelmezzük azokat, ezt csak akkor tudjuk meg, ha tanulmányozzuk a Szóbelit Tórát. Emiatt fordul elő olyan sokszor, hogy a Szóbeli Tórában
rejlő ismeretek hiányában félremagyarázzák az Írott Tórát. Vannak,
akik rosszindulatból teszik ezt, például az antiszemiták, de olyanok
is akadnak – lehetnek más vallásúak vagy akár zsidók is –, akik nem
rosszindulatból teszik ez, hanem egyszerűen abból fakadóan, hogy
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nem tanulmányozták a Szóbeli Tórát, és így félreértik és félremagyarázzák azt, amit az Írott Tóra mondani akar. Tehát csak úgy érthetjük meg az Írott Tóra valódi mondanivalóját, ha a Szóbeli Tórában
utánanézünk, hogy azzal kapcsolatban mit mondott pontosan az
Örökkévaló.
Az Örökkévaló azt mondja: „Tórákat adtam át Mózes kezébe.” Tehát nem egy Tórát, nemcsak az Írott Tórát, hanem a Szóbeli Tórát is
átadta az Örökkévaló Mózesnek. Mi az oka annak, hogy a két Tant
elválasztotta egymástól az Örökkévaló? Az, hogy az Örökkévaló nem
akarta, hogy az egész tanítás szétszóródjon a népek között. Ő azt szerette volna, hogy a Tóra legbensőbb titkai csakis a zsidóság kezében
maradjanak. Ezért az Írott Tórában bemutatta a történelmet, a világban lezajlott különböző eseményeket, benne szerepel a 613 parancsolat, mindehhez azonban külön hozzátette a Szóbeli Tórát, ami tulajdonképpen útmutatásokat tartalmaz, melyek megmutatják nekünk,
hogyan kell értelmeznünk a parancsolatokat.
Láthatjuk tehát, hogy az Írott Tórával nem tudunk mit kezdeni a
Szóbeli Tóra nélkül! A Szóbeli Tórában szerepel az is, hogy az Örökkévaló belelehelte a lelket az emberbe. Ez azt is jelenti, hogy az embernek i-teni része lett. Az Örökkévaló azt írja a Tórában, hogy Ő teremtette a világot, Ő az egyetlen I-ten, nem volt előtte és nem lesz
utána más. Azt is írja, hogy Ő mindig is létezett, ami számunkra emberi ésszel felfoghatatlan. És benne van a Tórában az is, hogy léteznek
olyan dolgok, amelyeket emberi ésszel nem vagyunk képesek felfogni.
Viszont azt is leírja, hogy biztosítja számunkra mindazon dolgoknak a megértését, amelyek az emberi élet céljainak az eléréséhez
szükségesek. Amit pedig nem értünk, azoknak a dolgoknak a megértése nem is szükséges emberi életünk céljainak az eléréséhez. Így
ezeket csak a túlvilágon fogjuk megérteni, miután a lelkünk elhagyja a testünket és így a test már nem zavarja a lelket ezen ismeretek
megértésében.
A Tórában benne van, hogy az Örökkévaló belelehelte a lelket az
emberbe, és így lett belőle „élő lény”. Lélek nélkül nem lett volna élő
TUDOMÁNY
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lény az emberből, hanem csak fizikai anyagok, molekulák összessége, ami semmit sem tud tenni, nem tud mozogni, érzéseket kifejezni,
így nem ér semmit. Amerikában például néhány dollárért meg lehet
venni egy emberi test összes fizikai alkotóelemét.
Nagyon fontos tudnunk, hogy csakis a lélekkel együtt, és csakis a
Szóbeli Tanokkal együtt érthetjük meg mindezen információkat.

A Tóra azt írja, nincs különbség az emberek és az állatok között. Sőt
az állati lét akár még előnyösebb is lehet, hiszen az állatok gyorsabban tudnak futni, erősebb a testfelépítésük, kifinomultabbak az érzékszerveik, stb. Mégis van egy óriási előnye az emberi létnek, mégpedig a benne lévő spirituálisan tiszta lélek. Az emberi és az állati
lét között tehát ez az egyetlen, ám legfontosabb különbség: az i-teni
rész, az i-teni lélek, ami ott van az emberben, és amelynek – miután
elhagyja ezt a világot – számot kell adnia még a legapróbb cselekedetéről is. Ahogy a Szóbeli Tóra mondja: „A szem mindent lát, a fül
mindent hall, és minden cselekedet meg van írva egy könyvben” (Talmud, Ávot traktátus 2/1). Ez azt jelenti, hogy a legkisebb cselekedettől egészen a legnagyobbakig minden benne van abban a könyvben.
Az is, amit a feleségeddel vagy a férjeddel beszéltél a hálószobában,
és persze minden más cselekedet is, ami életed során veled történt.
Amikor valaki elhagyja ezt a fizikai világot, akkor mint egy „kivetítőn”, megmutatják neki az egész életét. Az „Élet a halál után, lélekvándorlás” című előadás-sorozatban a tudományos kutatások eredményeit bemutatva bizonyítjuk be, hogy igenis van élet a halál után!
Az elmúlt évtizedekben nagy számban végeztek átfogó kutatásokat
azokkal az emberekkel, akik átélték a klinikai halál állapotát, és kiderült, hogy bármely földrészen is éltek, bármely valláshoz tartoz18
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tak, bármilyen neműek, korúak vagy foglalkozásúak voltak, egymástól teljesen függetlenül mind ugyanazt mesélték el, ugyanazokat az
élményeket élték át. Mindenki azt mondta el, amit a Tóra leír, hogy az
Égi Bíróság előtt kronologikus sorrendben levetítették egész életüket,
elejétől a végéig. Mindent megmutattak, hogy hogyan éltek, milyen
cselekedeteik voltak. Nagyon kell vigyáznunk tehát a cselekedeteinkre ebben a világban, és tudnunk kell, hogy mindennek van következménye! Ez nem egy következmények nélküli világ, mint ahogyan azt
sokan gondolják.

Mindazt a jót, amit az Örökkévaló az embernek ígért és amiért megteremtette őt, mindazt nem ebben az anyagi, materiális világban fogja megkapni, hanem a túlvilágon, az örök világban, ahová az ember
lelke kerül, miután elhagyta a testét. Ám ha ez így van, jogosan merül fel a kérdés, hogy az Örökkévaló miért nem egyenesen az örök
világba teremtette az embert? Miért kell előtte ezen a világon azt a
70-80-90 évet végigszenvednie? És miért van szüksége megpróbáltatásokra, nehézségekre? Nem lett volna egyszerűbb eleve abba a világba teremtenie az embert? Ramchal (Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, 1707-1746), híres kabbalista filozófus a Tóra alapján azt válaszolja
erre, hogy az ember nem élvezné I-ten jóságát, ha azt ingyen kapná.
Gondoljunk csak bele, ha ebben a világban valamit mindig ingyen, ajándékba kapnánk, azt tényleg nem nagyon tudnánk élvezni,
értékelni. Azt tudjuk igazán értékelni és élvezni, amiért megdolgozunk. Ha valakit például hosszabb időn keresztül mosdatnak, etetTUDOMÁNY
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nek, akkor viszonzásul ő is adni akar valamit. Hiszen a spirituális lélek egyik tulajdonsága, hogyha kap, akkor adni, viszonozni szeretne.
Érdekes kérdés, hogy az Örökkévaló miért adott az embernek
olyan spirituális tulajdonságokat, mint például a szégyenérzet? Hiszen rendezhette volna úgy is, hogy minél többet kap az ember, annál jobb neki, és eleve teremthette volna az embert az örök világba,
ahol mindig csak jót kap. Miért nem így lett? Mert az ember nem a
„nincs”-ből, hanem a „van”-ból lett megteremtve. Az ember lelke integrált része a Teremtőnek.

Azt írja a Tóra, hogy előnyös az emberi lélek, de miután elhagyja ezt
a földi világot, számot kell adnia a tetteiről az Örökkévalónak. Igen
ám, de melyik ember szeretne számot adni a cselekedeteiről, hiszen
mindenki inkább megúszni szeretné a büntetést. Ahhoz, hogy megérthessük, miért előnyös az emberi lélek a számadás ellenére is, meg
kell ismernünk egy lényeges részletet, méghozzá azt, hogy mi az élet
célja, miért teremtette az Örökkévaló az embert, és miért helyezte
ebbe a világba?
Kezdetben az Örökkévaló egyedül volt. Ramchal több mint 250
évvel ezelőtt azt írta, hogy I-ten a jó forrása, s azért teremtette az embert, mert jót akar tenni vele. Felmerül azonban a kérdés – hiszen,
ha szétnézünk ebben a mai világban, annyi szörnyűséget látunk: betegség, depresszió, börtön, válás, millió dolog, amitől szenvednek az
emberek –, hogy milyen jóról írt az Örökkévaló a Tórában? Miről
van szó, amikor azt olvassuk, hogy Ő jót tesz és jót akar tenni az emberrel? Ramchal azt válaszolja erre, hogy nem ebben az anyagi világ20
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ban gondolta az Örökkévaló azt, hogy jót tesz az emberrel, hanem az
ezt követő túlvilágon, az örök világban. Hiszen ez az élet, amit most
élünk, a Tóra szerint csak egy folyosó a túlvilági élethez, az örök élethez. Vagyis a Tóra nem arra gondolt, hogy ebben a materiális világban lesz olyan nagyon jó mindenkinek, hanem arra, hogy ahogyan
itt, ebben a világban cselekszünk, ahhoz képest fogjuk majd megkapni a jutalmunkat vagy – I-ten őrizzen! – a büntetésünket.
Senki ne gondolja, hogy egy következmények nélküli világban
élünk, mert ez nem igaz! Nagyon fontos, hogy minden cselekedetünkre odafigyeljünk, mert életünk minden cselekedete dokumentálásra kerül. Bízom benne, hogy mindenkinek csak jó dolgok lesznek
beírva az Élete Könyvébe!

Amikor a Teremtő megteremtette az első embert, belelehelte a lelket, ami örök. A lélek soha nem hal meg, számára nincs halál. A lélek spirituális energia, aminek a működését emberi ésszel nagyon
nehéz megérteni. Minél inkább belemélyedünk a Kabbalába, a zsidóság misztikus tanításába, annál jobban megérthetjük, hogyan működik ez a spirituális energia, a lélek. A léleknek öt szintje van: ruách,
nefes, nesámá, chájá és jechidá. Minden szintnek megvan a maga
egyedisége.
Amikor az ember az Örökkévalótól megkapta a lelket, ezzel az
Örökkévalónak része lesz az emberben, és ezáltal ugyanazokkal a
spirituális tulajdonsággal rendelkezik, mint maga az Örökkévaló. Ha
viszont ez így van, akkor még inkább felmerül a kérdés, hogy mi az
emberi élet célja? Azt már megértettük, hogy a túlvilágra akarunk
eljutni, ahol majd megkapjuk a jót és a jutalmat. A Tóra erre a kérTUDOMÁNY
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désre így válaszol: az Örökkévaló minden pillanatban küld megpróbáltatást az ember számára. De mi a célja a megpróbáltatásoknak?
Az, hogy ezek alapján kapja majd meg a jutalmat a Messiás eljövetele
után. Ha sikerül felülkerekednie ezeken a megpróbáltatásokon, amelyeket az Örökkévaló küld számára, akkor a Messiás eljövetele után
meg fogja kapni mindazt a jót és jutalmat, amit az Örökkévaló ígért.
Ehhez természetesen ismerni és tudni kell, hogy a Tóra előírásai szerint mit szabad és mit nem szabad tenni ezen a világon.
A Tóra egy másik helyen azt írja, hogy ez a jutalom „örök”. Ha milliárdnyi évre gondolunk, az még csak nem is a kezdete ennek az örök
életnek, vagyis ezt nagyon nehéz, szinte lehetetlen emberi ésszel felfogni. Ha felfognánk és értenénk, mit is jelent az, amiről a Tóra ír, ez
egyszerűen sokkolna bennünket.

A Tóra azt mondja, ha az embernek a földi életben, vagyis az alatt
a 40-50-80-100 év alatt, sikerül felülkerekednie a megpróbáltatásokon, akkor jutalmat kap, méghozzá örök jutalmat, amely végtelen.
De azt is írja, hogy az Örökkévaló megvizsgálja az embert, hogy valóban szereti-e Őt vagy csak kihasználja, és igazából nem is hálás azért,
amit Tőle kap. Az is előfordulhat, hogy az ember visszaél azzal, amit
az Örökkévalótól kap, és azt ellene fordítja. A Tóra több helyen is ír a
teremtés céljáról, hogy miért alkotta meg az Örökkévaló az embert,
és hogy mi a zsidóság célja, ami megkülönbözteti a többi vallástól.
Az első ember teremtésétől számítva körülbelül 1000 év telt el Noé
idejéig. Noénak három fia volt: Sém, Chám és Jáfet. A Tóra úgy mutatja be Sémet, mint egy igaz embert, két testvéréről viszont sokkal
rosszabb véleményt formál. Sémtől származnak a sémiták, azaz a hé22
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berek, a zsidó nép. Azokat pedig, akik gyűlölik a Sémtől származó
zsidókat, őket hívják antiszemitának.
Sém után tíz generációval érkezett a Földre Ábrahám. Ábrahámnak tíz nagyon kemény megpróbáltatást kellett kiállnia, amiből jól
láthatjuk, hogy az Örökkévaló nem könnyen fedi fel magát egy húsvér ember előtt. Miután azonban látta az Örökkévaló, hogy Ábrahám
mind a tíz próbát kiállta, beszélt vele, és Ábrahám élete végén azt írta,
hogy szereti Ábrahámot, aki minden parancsolatát teljesítette és kiállta a tíz megpróbáltatást. Ennek érdemében az Örökkévaló szövetséget kötött Ábrahámmal és azt mondta neki: „Nagyon sok leszármazottad lesz és nagy néppé teszlek, és királyok származnak majd
tőled... Neked adom és a te magzatodnak Kánaán egész országát örök
birtokul...” (vö. 1Mózes 17:1-8)

Az előzőekben láthattuk, hogy az Örökkévaló szövetséget kötött Ábrahám ősatyánkkal, mert Ábrahám betartotta a parancsolatokat és
kiállt tíz nagyon kemény megpróbáltatást.
Az Örökkévaló által kötött szövetség folytatódott Izsákkal és Jákobbal. Jákobnak tizenkét fia volt, belőlük lett a tizenkét törzs, és ebből a tizenkét törzsből származik a zsidó nép. Jákob volt az egyetlen
ősapáink közül, akinek az összes gyermeke helyes úton járt. Sajnos ez
sem Ábrahám, sem Izsák gyermekei esetében nem teljesült, hiszen
mindkét ősapának két-két gyermeke született, de Ábrahám Izmael
nevű, illetve Izsák Ézsau nevű fia helytelen utakon járt. Jákob később
a családjával együtt lement Egyiptomba, és 210 évig élt ott, ahol a zsidó nép rabszolgasorba süllyedt. Ezt követően született meg Mózes,
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majd az égő csipkebokorból megszólított őt az Örökkévaló és azzal
a küldetéssel bízta meg, hogy szabadítsa ki a zsidó népet az egyiptomi rabszolgaságból, aztán következett a tíz csapás, majd az egyiptomi kivonulás a Vörös-tenger kettéválásával. A kivonulást követő 49.
napon a zsidó nép a Szináj-hegyen megkapta a Tórát (ezt ünnepeljük
Sávuotkor). Tehát pontosan 7 hét telt el a két időpont, az egyiptomi
kivonulás és a Tóraadás között, és a mai napig ezt a 49 napot számoljuk Peszachtól egészen Sávuotig.
Most pedig vizsgáljuk meg mélyebben ezt az időszakot! Sávuotig,
vagyis a Tóraadásáig minden embernek 7 parancsolatot kellett betartania, az Örökkévaló Noénak adott 7 parancsolatát. Az özönvíz
minden élőlényt elpusztított, kivéve Noét és az ő családját, illetve
az Örökkévaló parancsa szerint a bárkába bevitt állatokat. Tehát az
özönvíz után, Noé idejében 7 parancsolat volt. Kezdettől fogva létezett már 6 parancsolat, de az Örökkévaló az özönvíz után hozzátett
még egyet, így lett 7 parancsolat. Ezt a 7 parancsolatot kellett mindenkinek, az összes nemzet minden tagjának betartania, így természetesen a héber népnek is. Azután jött a Tóraadás a Szináj-hegyen,
ahol a zsidó nép egy fokkal feljebb került, hiszen a parancsolatok száma 7-ről 613-ra emelkedett.
De vajon a parancsolatok száma miért pont 613? Miért nem 680,
750 vagy 500? Milyen jelentősége van a 613-as számnak? Miért pont
ennyi parancsolatot adott az Örökkévaló a zsidó népnek? Azért, mert
az emberi test 613 részből áll! Egy emberi test 248 szervből és 365 ínből áll, vagyis így áll össze az emberi szervezet összesen 613 részből.
Továbbá milyen érdekes, hogy az Örökkévaló 248 tevőleges parancsolatot adott nekünk, melyeket teljesítenünk kell, ami megegyezik a
testünkben található szerveink számával. Tevőleges parancsolat például egy zsidó férfi számára minden nap tfilint rakni, kivéve a Shabbatot és az ünnepnapokat. A 365 tiltó parancsolat pedig megegyezik
az emberi testben található inak számával. Tiltó parancsolat például,
hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj! A tiltó parancsolatok száma tehát pontosan megegyezik a testben található 365 ín számával.
24
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Ebből is jól láthatjuk, hogy az Örökkévaló nem véletlenül adott
pont 613 parancsolatot nekünk, hiszen ez a szám pontosan megegyezik az emberi test részeinek számával.

A Kabbala szerint, amikor az ember elhagyja ezt a világot és eljön a
halálának a napja, akkor a lelke kiszáll a testéből. A léleknek van egy
„árnyéka”, ami olyan, mint az emberi test, de természetesen ezt nem
lehet megfogni, hiszen egy spirituális energiáról van szó. Ez az „árnyék” pontosan úgy néz ki, mint maga a test, látszik azonban rajta,
hogy milyen részek hiányoznak belőle. Mitől függ, hogy mi hiányzik
belőle? Attól, hogy például a 248 tevőleges parancsolatból melyeket
nem teljesítette, mert az azoknak megfelelő részek hiányozni fognak
az árnyéktestéből. És ugyanígy, ha a 365 tiltó parancsolat valamelyikét megszegte, akkor az annak megfelelő részek is hiányozni fognak
belőle.
Sajnos a mai nemzedékben a legtöbb ember úgy él, mintha ez a világ egy senki földje lenne, ahol semminek sincs következménye vagy
célja. Sokaknak fogalmuk sincs róla, miért lett megteremtve az ember. Ma a legtöbben így élnek, és ezért van annyi problémájuk az életben. Mikor egy céltalanul élő ember elhagyja ezt a világot, a teste
szinte úgy néz ki, mintha teljesen üres lenne. Nem is beszélve az azt
követő tizenkét hónapos Égi Bíróságról. Az ember valódi énje a lelke,
s az alapján mutatják meg, vetítik le az egész földi életét, hogy születésétől egészen a haláláig milyen cselekedeteket tett.
TUDOMÁNY

25

Ezért fontos az a szokás, hogyha egy zsidó ember meghal, akkor
tizenkét hónapig mondanak utána káddist. Ez nagyon lényeges, mert
ezzel tudják segíteni az ő lelki üdvét az Égi Bíróságnál. A legjobb, ha
vannak fiai, és ők mondják ezt az imát, de ha nincs fia, akkor természetesen mondhatja helyette rokon vagy bárki más is. Fontos tehát,
hogy az elhunyt valamely hozzátartozója gondoskodjon így róla, és
ha nincsenek fiai, akkor is mondjon valaki káddist utána.
A zsidóság tehát a Tóraadást követően egy magasabb spirituális
szintre került, ezért kell a 7 helyett 613 parancsolatot teljesítenie. Ennek megfelelően természetesen sokkal magasabb lehet a jutalma is,
de ezzel párhuzamosan a büntetése is sokkal szigorúbb lehet. A parancsolatok egy részét ma nem tudjuk teljesíteni, hiszen nem áll a
Szentély. Két Szentély volt Jeruzsálemben, az elsőt a babilóniaiak, a
másodikat pedig a rómaiak rombolták le. Persze ez nem jelenti azt,
hogy nem maradt elég parancsolat, amit teljesítenünk kell a Tóra szerint. Sőt, nagyon kell figyelnünk és igyekeznünk, hogy minél több
tevőleges parancsolatot teljesítsünk és hogy kerüljük a tiltó parancsolatok megszegését, mert ezek fogják meghatározni, hogy amikor
sok-sok év múlva elhagyjuk ezt a földi világot, akkor a lelkünk hova
kerül és mi lesz az ítélet számára az Égi Bíróságon.

A Tórának különféle parancsolatai vannak. Léteznek olyan parancsolatok, amelyek minden zsidó emberre egyformán vonatkoznak, de
vannak olyanok is, amelyek csak az emberek bizonyos csoportjára,
így például vannak csak férfiakra vonatkozó parancsolatok, például
a Tóra-tanulás, és vannak csak nőkre vonatkozó parancsolatok, például a szemérmességre vonatkozóak. Vannak olyan parancsolatok is,
26
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amelyek csak azokra vonatkoznak, akiknek vannak saját alkalmazottai, akiknek időben ki kell fizetni a bérét.
Azokat a parancsolatokat, amelyek minden férfira vonatkoznak, a
fiúknak tizenhárom éves, bár micva koruktól kezdve kell teljesíteniük, az összes nőkre vonatkozó parancsolatokat pedig a lányok tizenkét éves, bát micva korától. Vannak olyan parancsolatok is, amelyek
mindenkire egyformán vonatkoznak. Minél nehezebb egy parancsolatot teljesíteni, annál nagyobb jutalom jár érte. Az Örökkévaló nem
úgy jutalmaz, mint mi, akik az eredmények alapján adunk jutalmat,
és aki első lesz, az többet kap, mint az ötödik. Az Örökkévaló az ember erőfeszítéseit nézi, és nem mindenkinek kell egyforma erőfeszítést hoznia, hiszen, hogy mekkora erőfeszítésre vagyunk képesek, ez
attól is függ, hogy milyen készségekkel rendelkezünk, milyen képességeket kaptunk, milyen családba születettünk, stb., ezért mindenki
az erőfeszítéseihez mérten kapja meg a jutalmát.
A Tóra azt mondja, ha valaki tartja a parancsolatokat, akkor az
Örökkévaló jutalomban részesíti, megfizeti az erőfeszítéseit ezer
nemzedékre vonatkozóan. Tehát van folytatás! Nem úgy történik,
ahogy sokan gondolják, hogy a halálunkkal, miután elhagyjuk ezt
a Földet, vége az életnek és vége mindennek. Nem! Igazából akkor
kezdődik!
Tudjuk tehát, hogyan teremtette az Örökkévaló ezt a világot, ami
nem egy robbanás következtében jött létre, hanem az Örökkévaló alkotta és teremtette. Van tehát egy úgynevezett „Gyártója”, az Örökkévaló, aki egy nagyon bonyolult világot hozott létre. A teremtés koronája pedig maga az ember. Vannak zsidó emberek és vannak nem
zsidó emberek. A nem zsidó embereknek is vannak megpróbáltatásai, nekik is teljesíteniük, tartaniuk kell Noé 7 parancsolatát, és az ő
életükben is vannak megpróbáltatások. Ha felülkerekednek a megpróbáltatásokon és teljesítik a számukra rendelt parancsolatokat, annak megfelelően kapják meg a jutalmukat vagy a büntetésüket. Mivel 7 parancsolatról van szó, ezért a jutalom is kisebb, mint egy zsidó
embernek, akinek 613 parancsolatot kell teljesítenie. És ezekkel aráTUDOMÁNY
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nyos a büntetés is, hiszen, ha valakinek kevesebb, vagyis 7 parancsolatot kell teljesíteni, azt nem lehet összehasonlítani a 613 parancsolattal! Így ezzel arányos a jutalom és a büntetés is. Ebben a világban
minden arányos, így ez is arányosan működik.

Noé nemzedékétől napjainkig körülbelül 4200 év telt el. Noétól Ábrahámig tíz nemzedék élt. Ábrahám nemzedékétől számítva körülbelül 210 évvel később kaptuk a Szináj-hegyen a Tórát, és ott kezdődött
és azóta is tart a zsidó népnek, Izrael népének a története. Nagyon
fontos megértenünk a különbséget Izrael népének a Tórája és az ös�szes többi vallás szent iratai között! Minden vallás azt állítja, hogy
szent iratait az Örökkévalótól kapta. Igazuk van? Fontos mélyebbre
ásni az igazságért, hiszen az igazság az egyetlen dolog, ami számít!
Tehát a tartalom a fontos, és az igazsággal kapcsolatban nem az dönt,
sőt az teljesen független attól, hogy ki mondta, és hogy azt az embert
szeretjük-e.
Ha valaki azt állítja, hogy kapott az Örökkévalótól egy könyvet,
abban mindannyian egyetérthetünk, hogy az a könyv nem tartalmazhat semmiféle hibát. Hiszen nem létezhet, hogy az Örökkévaló
egy olyan könyvet adjon, amely hús-vér ember által elkövetett hibákat tartalmaz! Ha valaki azt állítja például, hogy kapott egy könyvet az Örökkévalótól, amiben az van írva, hogy a 2001. szeptember
11-i terrorcselekmény Brooklynban történt és ott omlottak össze az
ikertornyok, de közben tudjuk, hogy ez Manhattanben történt, akkor
mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy az a könyv nem származhat az Örökkévalótól, hiszen az Örökkévaló nem követ el hibá28
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kat, a hibákat az emberek vétik. És ettől a pillanattól kezdve, ha valaki
ezt felfedezi, irreleváns lesz az egész könyv, és azt az embert sem fogják komolyan venni, aki azt hozta és a téves információkat állította.
Évszázadokon keresztül próbáltak hibát találni a Tórában, ám a
mai napig nem találtak benne még egy apró hibát sem! Persze ez még
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Tóra mindenképpen a világ Teremtőjétől van. Mi honnan tudhatjuk mégis, hogy a Tórát az Örökkévalótól kaptuk? Csakis onnan, hogy olyan információkat tartalmaz,
amelyeket hús-vér ember nem írhatott. Ezt el kell fogadnia mindenkinek, hogy mivel olyan információk vannak benne, amelyeket ember nem tudhatott, akkor az nyilvánvalóan csakis az Örökkévalótól
származhat.

A zsidóság mintegy 3300 évvel ezelőtt, minden más vallást megelőzve kapta a Tórát. Utána, körülbelül 2400 évvel ezelőtt keletkezett
a buddhizmus, mikoris Buddha azt mondta, hogy ő látta az i-teni
fényt. Így jött létre a buddhizmus, 900 évvel a zsidóság keletkezése
után, ami nagyon sok idő. 2000 évvel ezelőtt, 1300 évvel a zsidó vallást követően keletkezett a kereszténység, majd az iszlám mindössze
1400 évvel ezelőtt, azaz 2000 évvel a zsidó vallást követően. Ez röviden a nagy világvallások kronológiai összefoglalása.
Mi a különbség a zsidó vallás és az összes többi vallás között? Az
egyik fő különbség, hogy a zsidóságon kívül az összes többi vallás
egy embernek a történetén alapul, aki állított valamit, viszont nem
hozott egyetlen tanút sem állítása igazolására. Így aztán fennmaradtak a kezdeti eseményekkel kapcsolatos kétségek. 50 %, hogy úgy volt,
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50 %, hogy nem – tehát vagy hisz benne valaki vagy nem. Mohamed
azt állította, hogy ő Gábriel angyaltól kapta a Koránt, de nem hozott
egyetlen tanút sem annak igazolására, hogy ez valóban így volt. Ezért
tehát vagy elhiszi ezt az állítást valaki, vagy nem. Fontos azt is megértenünk, hogy az összes többi vallás közül egyik sem állítja, hogy a
zsidó vallás egy blöff, vagy hogy ne lenne igaz vallás. Hiszen minden
vallás számára bizonyított tény, hogy a zsidó vallás létrejöttekor több
millió ember, több millió tanú látta az Örökkévaló kinyilatkoztatását.
Az Örökkévaló a zsidó népnek adta a Szóbeli és az Írott Tórát, és van
24 könyvünk: Mózes öt könyve, a Bírák, a Szent iratok, a Próféták és
a többi könyv.
A többi vallás is azt állítja, hogy az Örökkévalótól kapta a szent
könyveit, de tudnunk kell, hogy ők maguk is hisznek a zsidóság 24 kinyilatkoztatott könyvében, vagyis hisznek a Tórában és annak keletkezésében. Ha megnézitek például az interneten, láthatjátok, hogy a
muszlim oldalakon beszélnek Dávid királyról, Jákobról, Ábrahámról.
Lehet, hogy kicsit másképp hívják őket, de róluk beszélnek. Ugyanígy láthatjátok a keresztény oldalakon is, hogy említik, tanítják a zsidóság könyveit, és olvassák Dávid király zsoltárait és a Tanach többi
könyvét is. Nem lehet tehát kétségünk, hiszen mindenki hisz a Tórában, mindenki hisz a zsidóság 24 könyvében!

Logikai alapon is minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy az
Örökkévaló vagy egy hús-vér ember adta a Tórát! Ha hús-vér ember
írta volna, legyen az az ember bármennyire is okos, akkor is csak egy
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javaslata lehetett volna, hiszen egyik ember sem parancsolhatja meg
a másik embernek, hogy mit tegyen. Ha jó egy embernek a javaslata, akkor megfogadhatjuk, de ha nem jó, akkor nem fogjuk ezt tenni.
Más a helyzet azonban az Örökkévalóval! Ha kiderül, hogy az
Örökkévaló adta a parancsolatokat, az azt is jelenti, hogy Ő teremtett
engem és minden embert, minden élőlényt az egész világon.
Ez viszont már más helyzetet jelent, hiszen ebben az esetben, ha
valaki figyelmen kívül hagyja az Örökkévaló parancsolatait, az azt
is jelenti, hogy ezt nem bölcsen teszi. Hiszen ki az a mazochista, aki
rosszat akar magának? Mert hát nem tart Tőle, aki a világot és benne
mindent megteremtett és akitől minden függ?
Ha viszont ez így van, akkor mégis, hogy lehetséges, hogy nagyon
sok olyan zsidó ember van a világban, akinek semmilyen kapcsolata
sincs a zsidósággal és a zsidó vallással? A válasz sajnos nagyon egyszerű, ennek a tudatlanság, az ismeretek hiánya az oka!
Persze ettől még bármilyen más területen lehet szuper okos is az
az ember, lehet például matematikus, művész, orvos vagy ügyvéd, lehet zseni, de a zsidóságot és a zsidó vallást tekintve még sincsenek
meg a legalapvetőbb ismeretei.
Nem találkoztam még egyetlen egy olyan nem vallásos emberrel
sem, aki legalább egyszer végigolvasta a Tórát, és megértette annak
csak az egyszerű magyarázatát. Nem is beszélek arról a rengeteg titokról, amit a Tóra mélyebb magyarázatai rejtenek, csak azt tudom,
hogy nem találkoztam egyetlen egy olyan nem vallásos emberrel
sem, aki egyszer legalább végigolvasta és megértett belőle valamit.
Ezért is nagyon furcsa, hogy sok olyan zsidó ember van, aki harcol
a Tóra ellen, vagy aki ellene beszél.
Hogy létezik, hogy valaki olyan könyv ellen beszéljen, amit nem
is ismer, amit nem olvasott és amit nem próbált megérteni? Hogyan
beszélhet akkor ellene?
Ez nagyon furcsa!
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Most néhány olyan tanítás következik, amelyek előtt nagyon fontos
hangsúlyoznunk, hogy nem azért foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, hogy bármilyen más vallású ember érzéseit, személyes meggyőződését megsértsük – I-ten ments! –, csupán azt szeretnénk, ha azok
a zsidó emberek, akik bármely más vallásba történő áttérésen gondolkodnak, ők legalább ismerjék meg ezeket a tényeket, hiszen mindegyik vallás azt állítja, hogy az Örökkévalótól kapta szent könyveit.
Most pedig nézzük meg, hogy más vallások kaphatták-e könyveiket a világ Teremtőjétől?
Kezdjük a Koránnal. A 40. szúra 36-37. fejezete elmesél egy történetet a Fáraóról és Hámánról. A Tanachban, a bibliai Eszter könyvé
ben olvashatunk Hámánról. A Korán írója azt meséli, hogy a fáraó
találkozott Hámánnal, és azt mondta neki, hogy: „én vagyok a ti I-tenetek.” Ám van itt egy óriási probléma! A Tórából ugyanis tudjuk,
hogy a fáraó az egyiptomi kivonulás előtt élt Egyiptomban, tehát
mintegy 3400 évvel ezelőtt. Hámán története viszont 1000 évvel később zajlott, a Koránban mégis sok olyan beszélgetés van leírva, ami
a fáraó és Hámán között történt. Hogy létezhet ez, amikor Hámán
1000 évvel később élt, mint a fáraó? A Korán írója nyilván a Tórából
vette ezeket a történeteket, amelyekben óceánnyi mennyiségű információ van, viszont csak az tudja összekötni az eseményeket, aki ért
hozzá, aki ismeri például a Tóra nem feltétlenül időrendiséget követő, egyedi kronológiáját. A Korán írója óriási hibát követett el, amikor felcserélte a kronológiai sorrendet, és olyan időbe helyezte e két
ember találkozását, amikor az semmiképpen sem történhetett meg,
hiszen 1000 év és több ezer kilométer választotta el őket egymástól,
hiszen a fáraó Egyiptomban, Hámán pedig Susánban élt, ami a mai
Irán területén található.
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Nézzünk meg egy másik hibát, ami a 28. szúra 7-9. fejezetében olvasható. Ebben azt írja a Korán, hogy Mózest a fáraó felesége nevelte, miközben a Tórából tudjuk, hogy nem a felesége, hanem a lánya
nevelte. Mi történhetett? Létezhet, hogy elfelejtette az Örökkévaló,
hogy ki nevelte Mózest?
A következő érdekes hiba a Koránban a 19. szúra 27-28. fejezeteiben olvasható, ahol az újszövetségi Mirjámról, Máriáról beszél. Azt
írja, hogy amikor az emberek meglátták Máriát a kisgyermekkel a
karján, azt mondták neki, hogy „Ámrám, az édesapád nem volt rossz
ember, és édesanyád nem volt örömlány.” Ám itt is óriási hibát követtek el, hiszen összetévesztették azt a Mirjámot, akinek a testvére Mózes és Áron volt, és aki 1400 évvel korábban élt, azzal a Mirjámmal,
aki Jézusnak volt az édesanyja. Hogy létezik, hogy ekkora hibát követtek el egy olyan könyvben, amiről azt állítják, hogy az Örökkévaló
adta? A következő tévedés, amikor azt írja a Korán, hogy az újszövetségi Mirjám édesapja Ámrám volt, az az Ámrám, aki 1400 évvel korábban élt. Hogy lehetséges ez?
A Korán azt írja, hogy az Örökkévaló adta Izrael népének Mózes
közvetítésével a Tórát, és ha van valami a Koránban, amit nem értenek, akkor forduljanak a Tórához, hisz a Tórát Izrael népe az Örökkévalótól kapta.
Érdekes, hogy az utóbbi időkben az arabok mindenáron meg
akarják szerezni Izrael földjét, annak ellenére, hogy a Koránban több,
mint tíz fejezet ír arról, hogy Mózes gyermekei, Jákob utódai kapták Izrael földjét az Örökkévalótól. Az arabok mégis minden áron
el akarják foglalni Izraelt. Még egy érdekesség: Jeruzsálem egyetlen
egyszer sincs megemlítve a Koránban, mint szent hely, csak Mekka és
Medina szerepelnek benne. Akkor mégis hogy lehetséges az, hogy az
utóbbi generációkban éppen Jeruzsálemet akarják megszerezni, amikor ott számukra nincs semmi, ami a Koránhoz, az ő szent könyvükhöz köthető lenne?
Tehát jogosan merül fel a kérdés, hogy adhatott-e az Örökkévaló olyan könyvet, amiben ennyi hiba van? És ez csak néhány példa...
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Mintegy 2000 évvel ezelőtt Mirjámot, akit magyarul Máriának hívnak, eljegyezte József, az asztalos. József néhány hónapra elment a
városból, és amikor visszatért, megtudta, hogy Mária állapotos. Megkérdezte tőle: „Hogy történhetett ez, hiszen soha nem érintettelek téged.” Mária azt válaszolta, hogy Gábriel angyal megjelent nála és a
Szentlélektől fogant meg. Tudni kell, hogy abban az időben, ha valakit hűtlenségen értek, azért halálos büntetés járt. Mindenesetre Mária
nem hozott tanút arra vonatkozóan, hogy az állítása igaz vagy sem.
Ugyanúgy, ahogyan Mohamed sem hozott arra vonatkozóan, hogy a
Koránt Gábriel angyaltól kapta vagy sem. Így ezekben az esetekben
megmarad a kétség, vagyis 50 % az esélye annak, hogy úgy volt.
Az azonban biztos, hogy Mária története a Tóra törvényeivel ellentétes, hiszen a Tórában az áll, hogy még csak hozzáérni sem lehet
egy olyan nőhöz, aki valakinek már elkötelezte magát, aki házas vagy
el van jegyezve. Mivel ez a Tóra törvényei szerint szigorúan tilos, elképzelhető, hogy éppen az Örökkévaló mutatna ilyen rossz példát?
De menjünk tovább! Az Újszövetség elején nagyon sok generáció
kerül felsorolásra Dávid királytól egészen Józsefig, az asztalosig. Miért volt erre szükség? Azért, mert az áll a Tórában, hogy a Messiásnak mindenképpen Dávid király leszármazottjának kell lennie. Nem
elég, hogy egy cádik, igaz ember, vagy egy karizmatikus okos férfi,
de muszáj Dávid király leszármazottjának lennie. Ám itt is van egy
nagy hiba, ugyanis az Újszövetségben az áll, hogy József hosszú ideig nem volt abban a városban, ahol Mária tartózkodott, így viszont
teljesen érthetetlen, miért szükséges annak bizonyítása, hogy József
Dávid király leszármazottja, hiszen nyilvánvaló, hogy Józsefnek semmi köze nem lehetett a születendő gyermekhez? Hogy lehetett ilyen
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hibát véteni egy olyan könyvben, amiről azt állítják, hogy az Örökkévaló adta?
Nézzük meg, milyen hibák vannak még az Újszövetségben. A
Tórából tudjuk, hogy Izrael népe hetven főből állt, amikor lementek Egyiptomba. Az Újszövetségben pedig az szerepel, hogy hetvenöt fő volt Izrael népének a száma. Hogy lehet ez? Lehetséges, hogy az
Örökkévaló elfelejtette, hogy hányan voltak?
Nézzük a következő példát: a Tórából tudjuk, hogy Ábrahám ősapánk megvásárolta a Machpela barlangot a hittita Efrontól. Hol van
a Machpela barlang? Hebronban. Ott van eltemetve Jákob ősapánk
és a többi ősapa és ősanya, Ráchelt kivéve. Az Újszövetség viszont azt
írja, hogy a Machpela barlang Szichemben van, és azt Emor fiától vásárolta meg Ábrahám. Ebben az újszövetségi történetben rögtön két
nagy hiba is van. Az egyik, hogy a Machpela barlang nem Szichem
városában, hanem Hebronban van, a másik pedig, hogy nem Emor
fiától, hanem a hettita Efrontól vásárolta meg Ábrahám. Hogy lehetnek ekkor hibák egy olyan könyvben, amiről azt mondják, hogy az
Örökkévalótól származik? Lehetséges, hogy az Örökkévaló elfelejtette Ábrahám történetét?
Nézzük tovább! Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 17-19. versekben az áll: Jézus azt mondta a tanítványainak, ő nem azért jött,
hogy a Tórát vagy a prófétákat tagadja, ellenkezőleg, ha valaki a Tórát
megszegi vagy másokat arra bíztat, az illetőnek nagyon szigorú büntetésben lesz része a túlvilágon, a mennyben, és ha valaki a Tóra helyett mást tanít, az átkozott lesz. Ezt mondta Jézus, ez áll az Újszövetségben, néhány verssel előrébb mégis az áll, hogy Jézus megengedte
a tanítványainak, hogy Shabbatkor leszedjék a termést, ami egyértelműen súlyos megszegése a Shabbatnak. Amikor megkérdezték erről,
azt válaszolta, hogy ő „Ura a szombatnak is”, ami az ő saját kijelentésével is ellentétben áll.
Hogy lehetséges, hogy akik olvassák, nem veszik észre ezeket az
ellentmondásokat, amelyek az Újszövetségben le vannak írva?
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Mindenesetre láthatjuk, hogy a zsidóságon kívül minden más vallás egy-egy ember történetén alapszik. Buddha azt mondta, látta az
i-teni fényt, de ennek igazolására nem hozott egyetlen egy tanút sem.
Éppen úgy, ahogy Mohamed sem hozott egy tanút sem arra vonatkozóan, hogy a Koránt Gábriel angyaltól kapta. És nem hozott tanút
Mária sem arra vonatkozóan, hogy megjelent neki az Örökkévaló angyala és bejelentette, hogy a Szentlélek megtermékenyíti őt. Elképzelhető-e, hogy a világ Teremtője, ha azt szerette volna, hogy létrejöjjön
egy másik vallás, akkor annak alapját négyszemközt egy szobában
valakinek a fülébe suttogja? Nem azt tette volna, amit a zsidó néppel a Szináj-hegyen, hogy egyszerre több millió ember szeme láttára
nyilvánítja ki és mondja el, hogy íme, itt a Tóra? Miért nem hívta újra
össze a népet és mondta nekik: „Változtattam, most már nem ezek a
törvények, hanem új vallást hozok létre”? Elgondolkoztató mindez,
úgy vélem.

A Tórában azt mondja az Örökkévaló: „Ha nem hallgattok rám, akkor szét lesztek szórva a többi nép közé” (vö. 5Mózes 4:27). Ez figyelmeztetés volt a zsidó nép számára. Azt mondta az Örökkévaló: „Akkor egy kicsi nép lesztek, s szét lesztek szórva a világ összes népei
közé” (vö 5Mózes 28:64).
Kicsi nép vagyunk, így láthatjuk, hogy igaz, amit az Örökkévaló
kinyilatkoztatott a Tórában. Annak ellenére, hogy egyszerre indultunk a kínaiakkal, hiszen 4200 évvel ezelőtt Noé egyik unokája lett a
kínaiak őse. És hova értek ők mára? Majdnem kétmilliárdan vannak!
Mi pedig összesen 15 millióan élünk a világban szétszórva, ahogy a
Tóra megírta.
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Nagyon érdekes, hogy ahol a szétszóratásról beszél az Örökkévaló, ott van elrejtve két másik, a jövőben a zsidóságot követő vallás, és
ez az információ 1330 évvel a kereszténység és 1800 évvel az iszlám
megszületése előtt már benne volt a Tórában. Hogyha 49 betűt számolunk, és az 50. betűt nézzük, akkor megkapjuk Jézus zsidó nevét és
megkapjuk a Mekka szót. Tehát jóval a megszületésük előtt már szerepeltek ezekre a vallásokra utaló szavak a Tórában. Bizony, mi egy
kicsi nép lettünk, és beigazolódott, amit az Örökkévaló mondott a
Tórában, és amit a próféták is jeleztek.
Most nézzük meg, milyen szövegek vannak a Koránban és a keresztény iratokban! A keresztény iratoknak tízezernél is több változata van. Ha valaki meg szeretné tudni, melyik az eredeti irat, amiről
azt mondják, hogy az Örökkévalótól kapták, nem tudja kideríteni,
hogy vajon abból a sok-sok iratból melyik lehet az eredeti? És mindegyikben található valamilyen hiba, például betűhiba is. A Koránnak
is több száz változata van. Más a Korán szövege Izraelben, más Szaúd-Arábiában és a többi országban.
És bár a mi zsidó népünknek nagyon sok üldöztetésben volt része,
mégis miénk az egyetlen olyan könyv, ami úgy maradt fenn, ahogyan
azt az Örökkévalótól kaptuk 3300 évvel ezelőtt! Ez pedig a Tóra, amiben egyetlen betű sem lett megváltoztatva. Mindegy, hol vagy most,
a világ melyik részén, akár Amerikában, Magyarországon, Izraelben vagy Olaszországban nyitsz ki egy Tórát, tehát bárhol a világon,
mindenhol betűről betűre ugyanazt a Tórát fogod találni. Csodák
csodája!
A mi kis népünk, melyet annyiszor akartak erőszakkal rábírni,
hogy hagyja el a vallását, ez a nép őrizte meg a Tóráját úgy, hogy szóról-szóra minden változatlan maradt benne. Ráadásul még az is igaz,
hogy a Tóra az egyik legrégebbi, legősibb irat. Ahogy bemutattuk, régebbi, mint a keresztény vallás vagy az iszlám vallás iratai, a zsidóságnak mégis sikerült változatlanul megőriznie a Tóra minden betűjét.
Ez a leghosszabb irat is a világon, hiszen a Tóra 304.805 betűből áll,
tehát hosszabb, mint a keresztény vagy az iszlám vallás iratai. Mégis
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ez az egyetlen, ami úgy maradt fenn, ahogyan azt az Örökkévalótól
kaptuk.

A Tórában azt kérdezi az Örökkévaló: „Vajon létezhet-e az első ember
teremtésétől számítva bárki is, aki azt állíthatja magáról, hogy egyenesen velem volt kapcsolatban?” Teljesen mindegy most, hogy ez az
állítás igaz vagy hamis, de egyáltalán élhetett-e, létezhetett-e bárki is
bármikor, aki azt állíthatta, hogy egyenesen az Örökkévalóval, a Teremtővel állt kapcsolatban? Ugyanígy ezt is kérdezi az Örökkévaló:
„Vajon volt-e más nép, amelyik azt állította, hogy olyan csodákat tettem velük, mint veletek, a zsidó néppel, például az egyiptomi kivonulás alkalmával?” Ha valaki azt mondja, hogy a Tórát egy hús-vér ember írta, gondoljuk meg, vajon egy ember hogyan vállalhatott volna
kötelezettséget arra, hogy soha nem lesz még egy olyan nép, aki azt
állíthatná, hogy egyenesen az Örökkévalóval állt kapcsolatban?
A zsidó vallást követően körülbelül 80.000 vallás jött létre, és ezek
egyike sem gondolt arra, hogy ezt állítsa. Hiszen egyáltalán nem
mindegy, hogy egy vagy száz ember állít valamit. Ha száz ember meséli ugyanazt a történetet, akkor természetesen az annál hihetőbb.
Viszont az Örökkévaló kötelezettséget vállalt arra és ezt le is írta a
Tórában, hogy soha nem lesz más olyan nép, aki azt állíthatná magáról, hogy egyenesen a Teremtővel lépett kapcsolatba. Ez mind a mai
napig, több mint 3300 éve így van! Mióta megkaptuk a Tórát, nem
állt fel és nem jelentkezett egyetlen egy nép sem, azt állítva, hogy
egyenesen az Örökkévalóval áll kapcsolatban.
Hogy történt ez a zsidó népnél? Úgy, hogy az Örökkévaló azt
mondta Mózesnek: „Elküldelek téged a Fáraóhoz és vezesd ki népe38
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met, Izrael fiait Egyiptomból” (2Mózes 3:10). Mózes először elutasította a kérést, mondván, hogy ő dadog, meg egyébként is van egy
idősebb testvére, aki erre alkalmasabb. Az Örökkévaló nyugodtan végighallgatta Mózest, és válaszolt minden kérdésére. A végén Mózesnek volt még egy meglepő kijelentése, azt mondta, kár a fáradtságért,
mert senki sem fog hinni neki: „Ki vagyok én, hogy elmenjek a Fáraóhoz és hogy kivezessem Izrael fiait Egyiptomból?” (2Mózes 3:11)
Hogy ezt Te mondtad, ki hinné ezt el nekem? – mondta Mózes. Jogosnak éreznénk, ha erre az Örökkévaló dühösen azt felelte volna
Mózesnek: „Azt mondod, nem bízol bennem, nem hiszel nekem?”
Az Örökkévaló azonban annak ellenére sem lett dühös, hogy például amikor Ábrahám ősapánkhoz szólt, ő nem kérdezett semmit, hanem szó nélkül megtette azt, amit kért tőle az Örökkévaló. Mózesnek viszont azt mondta: Igen, lehet igazság abban, amit állítasz. Ha
egy ember mond valamit, akkor aki azt hallja, elgondolkodhat rajta
és eldöntheti, hogy elhiszi, amit az illető mond vagy sem. Ezért azt
mondta az Örökkévaló Mózesnek: Tudod, mikor fognak neked hinni? Akkor, amikor a Szináj-hegyen átadom neked a Tórát, amikor ott
fogok veled beszélni és ennek több millió ember lesz a tanúja. Hidd el
nekem, utána mindenki hinni fog neked, nem lesz semmi probléma.
A többi vallás is azt mondja, hogy a Tóra igaz. A Tórában pedig
az áll: az Örökkévaló azt mondta, nem fogja megváltoztatni a vallást, és főleg nem fog erről egy emberrel egy szobában beszélni. Ha
valamit változtatni szeretne, azt biztosan úgy tenné, hogy újból ös�szehívná a népet, hogy legyen megfelelő számú tanú az elhangzottak
igazolására.
Más vallások úgy gondolják, hinni kell abban is, amit egy ember
állított, még akkor is, ha nem hozott tanút az állítása igazolására. Ez
azonban teljesen ellentétes a Tóra tanításával, mert az Örökkévaló azt
mondta: „Nem hinni kell a létezésemben, hanem tudnotok kell, hogy
én létezem, és hogy a Tóra igaz!”
Mi a különbség a kettő között? Hinni lehet egy embernek, ahhoz
viszont, hogy valamit tudjunk, több tanú állítására van szükség. AhoTUDOMÁNY
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gyan a Tóraadásnál is történt, hiszen ott több millió ember volt tanúja annak, hogy az Örökkévaló megjelent és beszélt Mózessel, s ezt
mindenki látta, mindenki hallotta. Ez óriási nagy különbség!

Az Örökkévaló azt mondta, tudnunk kell, hogy Ő létezik! Ehhez pedig több tanú szükséges, és mint tudjuk, a Szináj-hegyi Tóraadásnak
több millió ember volt tanúja.
Az Örökkévaló azt írta a Tórában, hogy lesznek jelek. Azt mondta
Mózesnek: „Tudd meg, hogy a Szináj-hegyen több millió ember lesz
jelen a Tóraadásnál, és a Tórában legalább száz csoda lesz leírva, és
az is, hogy mit szabad és mit tilos tenni.” Az ember nyilvánvaló, hogy
alapvetően elutasítja azokat a dolgokat, amik kötelezettségekkel, nehézségekkel, esetleg többletköltségekkel járnak. Senki nem örül az
ilyesminek. Az egyetlen ok, amiért valaki nem hajlandó követni az
Örökkévaló parancsolatait, az az ismeretek hiánya. Gondoljunk bele,
hogy körülbelül 230 évvel ezelőtt nem volt egyetlen egy olyan zsidó ember sem, aki nyilvánosan megszegte volna a Shabbatot. Hogy
lehetséges ez? Úgy, hogy mindenki pontosan tudta és értette, mivel
megfelelő ismeretekkel rendelkeztek, hogy mit veszíthetnek annak
megszegésével. Hiszen nemcsak ezt a néhány évtizedet, amit ebben a
világban élünk le, hanem a lényeget, a túlvilági, örök életet is elveszíthetjük, amit az Örökkévaló megígért számunkra.
Amikor a Tórát több millió ember szeme láttára átadta az Örökkévaló, egy szempillantás alatt mindenki, több millió ember vallásos lett. Miért? Mert látták és hallották mindazt, amit az Örökkévaló
mondott! Azután elolvasták a Tórát, amiben benne voltak mindazok
a csodák – a tízcsapástól az összes csodán keresztül –, ami velük tör40
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tént. Gondoljatok bele! Ha csak egyetlen egy ember felemelte volna a
kezét és azt mondta volna: „Mózes, te nagyon kedves ember vagy, de
nézd meg, mi van a Tórában! Az van írva, hogy olyan csapás sújtotta Egyiptomot, amelyben a Nílus folyó vize vérré változott, én azonban nem láttam semmiféle vért.” Vagy ha egy másik ember emelte
volna fel a kezét és mondta volna azt: „Mózes, ide figyelj, itt van a
Tórában, hogy egész Egyiptomot ellepték a békák, de én egyetlen egy
békát sem láttam.” Vagy: „Mózes, nézd meg, le van írva a Tórában
az elsőszülöttek halála, én azonban egyetlen elsőszülöttet sem láttam meghalni.” Ha nem tapasztalták volna meg saját maguk a csodákat, azokat az eseményeket, amelyek velük megtörténtek, akkor
azt kérdezhették volna: „Mózes, hogy kerültek ide ezek a dolgok?”
És ugyanígy mondhatták volna: „Itt olvasom a Tórában, hogy kettévált a tenger, de én soha semmilyen tengert nem láttam kettéválni!” Vagy: „Itt van a Tórában, hogy Egyiptomban voltunk, márpedig
én nem voltam Egyiptomban.” Vagy másvalaki azt mondhatta volna:
„Itt van leírva, hogy rabszolgák voltunk Egyiptomban, márpedig én
nem voltam rabszolga.” Vagy: „Itt van a Tórában, hogy manna hullott az égből, de én nem láttam egyetlen egy adag mannát sem!” És
azt is mondhatta volna valaki: „Mózes barátom, te nagyon szuper és
igazán kedves ember vagy, de itt, a Tórában az áll, hogy te beszéltél az
Örökkévalóval, én pedig semmi ilyesmit nem láttam, nem hallottam.
És kérdezd meg a barátainkat is, senki nem hallotta, hogy te beszéltél
az Örökkévalóval.”
Gondoljatok bele, ha csak egyetlen egy ember is lett volna, aki
felemeli a kezét és tagadja azt, ami ott történt, akkor nem lett volna
Tóra! Akkor senki sem hinne az egész történetben és senki sem lenne vallásos. Mivel azonban egyetlen egy ember sem emelte fel a kezét és nem tiltakozott senki, hiszen mindannyian látták és hallották
az Örökkévalót, ez azt jelenti, hogy a Tórát komolyan kell vennünk!
És nagyon komolyan kell vennünk az Örökkévaló parancsolatait is,
hiszen nemcsak ezt a néhány évtizedet veszíthetjük el, ami így is, úgy
is nagyon gyorsan elrepül. Ha valaki átkerül a túlvilágra, és a lelke
megérti, hogy amiatt, mert nem tartotta a parancsolatokat, mindent
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elveszít – elveszíti a túlvilágot, az örök életet –, akkor ez óriási nagy
gyötrelem és fájdalom lesz számára. Nem lenne jó, ha bárkinek is át
kellene ezt élnie, ezért érdemes még most átgondolni a cselekedeteinket, és változtatni azokon, ha szükséges.

A Tórában az van írva, hogy Mózes beszélt az Örökkévalóhoz, aki
hallható hangon válaszolt neki. Vajon miért volt olyan fontos kihangsúlyoznia a Tórának, hogy hallható hangon válaszolt? Miután a Tórában nincs egyetlen egy felesleges betű sem – mivel azt az Örökkévaló
adta, nem hús-vér ember –, azért volt arra szükség, hogy az elkövetkezendő nemzedékekben se legyen egyetlen egy olyan ember sem,
aki azt mondja majd: „Mózes beszélt az Örökkévalóhoz, viszont az
Örökkévaló a fülébe súgta a választ”, hiszen ez nem lenne elég bizonyíték. Ezért volt fontos az Örökkévaló számára, hogy nyilvánvalóvá
tegye, hogy Ő nem a néppel, de Mózessel, küldöttével hallható hangon beszélt. Mózes az Ő küldötte, és rajta keresztül kommunikált a
néppel. Ez így történt! Ha nem beszélt volna Mózes az Örökkévalóval
és a nép nem hallotta volna az Örökkévaló hangját, akkor biztosan
többen is fölálltak volna és azt mondják: „Mózes, te egy hazug ember
vagy! Nem hallottuk, hogy beszélt veled az Örökkévaló! Mit akarsz,
tönkre akarod tenni az életünket? Azt akarod, hogy ne dolgozzunk
egy napot és hogy kidobjuk a nem kóser húst?”
Ha egyetlen egy ember is lett volna, aki kétségbe vonja, aki tagadja a történteket, akkor nyilvánvalóan az egész Tórának nem maradt
volna semmi értelme, és Mózest tíz nap múlva már nem is ismerte
volna senki. De ez nem így történt! Az emberek persze jobban örültek volna, ha nem kapnak parancsolatokat – utasításokat, mert a Tóra
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az „Utasítások könyve” –, és ki az, aki szeret utasításokat kapni? Senki. Mindenki szeretné szabadon élni az életét, úgy, ahogy ő gondolja,
ahogy ő jónak látja, és szeretne mindenki mindenben maga dönteni.
Őszintén meg kell mondanom, én is ebben a felfogásban éltem
nagyon-nagyon sokáig, és azt gondoltam, az a legjobb számomra,
ha mindig a saját belátásom szerint dönthetek, de rá kellett jönnöm,
hogy a szabadságom rabjává váltam, és hogy nem ez az igazi szabadság! Meg kellett tanulnom, hogy az igazság azt követeli, az ember úgy
tegye a dolgokat, ahogy azok le vannak írva.
Mózes három nappal a Tóraadás előtt odament a néphez és azt
mondta nekik: „Ide figyeljetek, ne éljetek házaséletet három napig,
a Tóraadásig, és menjetek el a mikvébe, a rituális fürdőbe, méghozzá
azért, hogy spirituálisan minél tisztábban várjátok a Tóraadást.” Az
ünnep tiszteletére természetesen nagyon sok bárányt és marhát levágtak, hogy megfelelően tudjanak majd ünnepelni. Miután azonban
Mózes lehozta a Tórát, kiderült, hogy az a sok levágott hús nem kóser,
ezért nem fogyaszthatják el, és mindet ki kell dobni. Miért? Mert többek között például a kés sem volt kóser. A Tóraadás előtt ez nem volt
probléma, de utána már nem ehették meg a nem kóser húst. Többek
között az állat tüdejét sem nézték meg, a Tórában pedig az áll, hogy
meg kell nézni, van-e valamilyen elváltozás az állatban, és jól be kell
sózni, amikor levágják, hogy a vér kifolyjon belőle, mivel a vér fogyasztása szigorúan tilos, ami azért van, mert a vér maga a lélek.
Sajnos nem kevés olyan zsidó hittársunk van, aki mosolyogva
mondja, hogy: „Megyek nem kóser húst enni, hiszen az lédúsabb, finomabb.” Ha azonban tudná, milyen húst eszik ilyenkor, nem tenné
azt még a szája közelébe se. Mi a különbség a kóser és a nem kóser
hús között? A nem kóser hús esetében az állatot levágják vagy árammal ölik meg, és a húst utána napokig vagy akár hetekig otthagyják
egy hűtőben. Mi történik ez alatt az idő alatt a hússal? Az állat hasában lévő rengeteg vizelet és vér végigmegy az állat különböző szervein, így amikor ezt a húst valaki elfogyasztja, vele együtt a benne lévő
összes mocskot, a vért és a vizeletet is megeszi. Lehet azt mondani,
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hogy lédúsabb, de ki az, aki szeretné az állat vérét és vizeletét elfogyasztani? Ezzel szemben a kóservágásnál először is jól besózzák az
állatot, hogy ne maradjon benne az a sok mocsok, vér és vizelet.
Nyilván mosolyogva eszik a nem kóser húst is, de ez csak az ismeretek hiánya miatt van, hiszen, ha tudná az illető, hogy mit is eszik
valójában, biztos vagyok benne, hogy arcára fagyna a mosoly! Tehát
mindez csak az ismeretek hiánya miatt történik.
Ezért is fontos minden területen ismereteket szereznünk! Különösen pedig a Tórával és az Örökkévalóval kapcsolatban, mert ettől
lesz sokkal jobb és szebb az életünk. Hiszen az Örökkévaló bölcsessége végtelen, Ő mindent tud, s bár lehet, hogy mi azt gondoljuk, mi
is mindent tudunk, előbb vagy utóbb ki fog derülni, hogy ez közel
sincs így!

Visszatérve a hús kérdésére, ez a mai viszonylatban akár több millió
dolláros veszteséget is jelenthet. Manapság, ha kóservágás alkalmával
egy húsról kiderül, hogy nem teljesen kóser, akkor azt egyszerűen eladják az araboknak. Számukra megfelelő az a hús, és így lehet csökkenteni a veszteséget. A Tóraadás idején azonban még nem volt arab
nép, nem volt erre lehetőség, úgyhogy mindent, amit az ünnep előtt
levágtak, miután megkapták a Tórát, ki kellett dobni.
De volt egy ennél is nagyobb probléma! A Tóraadás előtt szabad
volt közeli családtagokkal összeházasodni. Előfordulhatott, hogyha
például egy apának a húga fiatal volt, vele házasodott össze. Miután
viszont megkapták az „Utasítások könyvét”, a Tórát, többé már nem
lehetett hozzáérni ahhoz az emberhez, hiába volt a felesége, hiába
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voltak gyermekeik, hiába szerették egymást házastársakként, mert az
új utasításnak eleget kellett tenniük.
Egy teljesen új szituáció lépett életbe, ami új életformát hozott
az emberek számára és több problémát is felvetett. Tehát a Tóraadás
tulajdonképpen abban a pillanatban több millió embernek teljesen
megváltoztatta az életét. Először is ki kellett dobniuk azt a rengeteg,
nagyon sokat érő húst, azután meg kellett változnia az embereknek,
hiszen a Tóra parancsolatai alapján már nem élhettek úgy, mint előtte. A legnehezebb pedig az volt, hogy több tízezer olyan pár volt közöttük, akiknek azonnal és véglegesen el kellett válniuk a törvény értelmében, nem volt más lehetőségük. És ami ebben a legérdekesebb,
hogy ez a törvény Mózes szüleire is vonatkozott, nekik is el kellett
válniuk, mert Mózes édesanyja, Jocheved közeli rokona volt Mózes
édesapjának, Ámrámnak.
Összegezve tehát, ha valaki azt állítja, hogy Mózes írta a Tórát,
gondolkozzon el rajta, vajon létezhet-e, hogy valaki a saját népe ellenében hozzon törvényeket? Hogy olyan dolgokat parancsoljon, ami
saját maga és a családja élete és érdekei ellen való? Például, hogy a saját szüleinek el kelljen válniuk? Elképzelhető, hogy valaki ilyen szabályokat hozzon? Azt hiszem, ez teljességgel elképzelhetetlen!
Vagy gondoljunk csak bele, hogyha valaki írna egy olyan könyvet,
mint a Tóra, aminek a 80 %-a teljesen ellentétes az emberi logikával,
és olyan parancsolatokat tartalmaz, amelyeket nagyon nehéz megtartani, hogy létezhetne ez? És ha valaki szeretne egy ilyen könyvet átadni az embereknek, mi lehetne annak a célja? Hogy tiszteletet kapjon
vagy pénzt keressen? Erre a Tóra és a benne leírt sok parancsolat nem
alkalmas! Mert ha olyan könyvet írna valaki, amiben könnyen betartható utasítások vannak, olyan parancsolatok, amelyek egyszerűen kivitelezhetőek, azokat mindenki könnyen elfogadná, sőt pénzt is adományoztak volna annak terjesztéséhez, és ez emberi ésszel érthető is
lenne. Ám egy olyan könyvet, amelynek a betartása hatalmas nehézségekkel, anyagi veszteségekkel és egymást szerető családtagok végleges elválásával jár, ilyen törvényeket ember soha nem adott volna!
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Nézzük meg például a keresztény vallást, amiben tulajdonképpen
majdnem mindent szabad, ezért könnyű tartani. Viszont nekünk,
zsidóknak a Tóra alapján nagyon nehéz a parancsolatokat megtartani, hiszen mindig meg kell gondolnunk, mit is teszünk. Tehát mindezek alapján mit gondolunk, írhatta ember a Tórát vagy sem? Véleményem szerint egyértelmű, hogy ember nem írhatta! Már csak a
csodák miatt sem, de legfőképpen azért nem, mert egy ember biztos,
hogy nem fog olyan utasításokat adni, amelyeket ennyire nehéz betartani és ami a saját népe és a saját családja addigi élete és érdekei
ellen való.

Ha belegondolunk, magunktól is rájöhetünk, hogy hús-vér ember
semmiképpen sem írhatta a Tórát. Hiszen ki az, aki olyat írt volna például, hogy a főpapnak különleges ruhái legyenek, és sok más
olyan dolgot, amelyek túlnyomó többsége emberi ésszel érthetetlen
és felfoghatatlan? Vagy gondoljunk bele, Mózes bizonyosan nem írt
volna olyat magáról, hogy dadogott vagy büntetést kapott, ami miatt
még az Ígéret Földjére sem léphetett be.
Ha azonban megnézzük más vallások szent iratait, azokban egyetlen rossz szó sem esik a történeteik főszereplőiről, amit ők magukkal
kapcsolatban mondtak vagy említettek volna. Például a Koránban Mohamedről vagy az Újszövetségben Jézusról egyetlen olyan negatív kijelentés sem olvasható, amit önmagukkal kapcsolatban mondtak volna.
Vajon akkor ők emberek vagy angyalok voltak? Hiszen egy ember nem
lehet ennyire tökéletes! Ennek nyilván az a magyarázata, hogy ezek a
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könyvek hús-vér emberektől származnak, és éppen ezért megpróbálták elrejteni a negatív dolgokat, hogy azokról mások ne tudjanak.
Mi a Tórát az Örökkévalótól kaptuk, aki nem rejtett el előlünk
semmit, sem a pozitív, sem a negatív dolgokat. Rögtön a Tóra elején
megtudjuk az első emberpárról, hogy bűnt követtek el. Azután azt
írja a Tóra Noéról, hogy berúgott, Ábrahámról, hogy az egyik gyermeke, Izmael egy nagyon rossz vadember volt. Vajon ember leírt volna ilyet? Nem akarta volna ezeket a negatív dolgokat elrejteni? Nem
arra gondolt volna, hogy minek kellene ilyen negatív információkat
másokkal megosztani? És ugyanígy például Izsák egyik gyermekéről,
Ézsauról is megírta a Tóra, hogy egy vadember volt. Jákob lányáról,
Dináról is kellemetlen dolgok vannak írva. Sőt, Jákob gyermekeiről
is ír negatívumokat: családi vitát, gyermekek közötti viszályt – ezek
mind-mind benne vannak a Tórában. Hogy lehet ez? Úgy, hogy Mózesnek az Örökkévaló diktálta, hogy mit kell leírnia. Ez nem egy kívánságműsor volt, hogy ami tetszik, azt leírja, és ami nem, azt kihagyja belőle, mert kvázi úgy akarja beállítani a történetben szereplő
embereket, mintha angyalok lettek volna. Nem, ők nem voltak angyalok, és valóban minden – akár negatív, akár pozitív dologról van
szó – bekerült a Tórába, mert hiszen mi is úgy vagyunk teremtve,
hogy egyaránt van bennünk pozitív és negatív tulajdonság.
Ezzel befejeztük annak megtárgyalását, hogy a Szináj-hegyen az
Örökkévaló adta-e a Tórát vagy sem. Azt gondolom, ezek után senkinek semmiféle kétsége nem lehet efelől!

Mózes második könyvében azt írja az Örökkévaló: Nem elég, hogy
higgyetek bennem, nektek tudnotok kell az Én létezésemről, és azt
is, hogy örök szövetséget kötöttem veletek! Nagyon érdekes dolgot
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ír a Tóra, hogy az ész és a szív állandó harcban állnak. Az ész a lélek,
a szív pedig a rossz ösztön. A szívben vannak az emberi vágyak és
érzelmek, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik részünk adja az
utasításokat. A legtöbb ember érzelemből dönt az igazságokról is, s
ezért sokszor nagyon súlyos árat kell fizetnie.
Ennek ellenére az Örökkévaló elvárja tőlünk, hogy tudjuk ezeket a dolgokat. Az Örökkévaló öt érzékszervvel teremtett bennünket,
mi azonban ezen az öt érzékszerven keresztül nem vagyunk képesek bizonyítani az Ő létezését, hiszen nem vagyunk képesek Őt látni,
hallani, megérinteni, megszagolni, megkóstolni. Vagyis az öt érzékszervünkön keresztül nem bizonyítható számunkra az Örökkévaló
létezése, Ő mégis azt várja tőlünk – ahogy több alkalommal is ír erről
a Tórában –, hogy ne csak higgyünk Benne, hanem bizonyosan tudjuk is az Ő létezését.
Ez az ellentmondás a filozófusokat is összezavarta. Oroszországban például azt tanítják, hogyha az ember nem tudja az öt érzékszerven keresztül bizonyítani, hogy valami létezik, akkor az egyáltalán
nem létezik. Egyszer egy zsidó tanuló, aki hallotta ezt az egyik órán,
felállt és azt mondta a tanárnak: „Ebben az esetben a tanár úrnak
nincs esze.” A tanár megkérdezte tőle, miért szemtelenkedik, amire
azt válaszolta: „Mivel a tanár úr eszét nem lehet látni, nem lehet hallani, nem lehet megkóstolni, ezek szerint nincs is esze.” Ebből a tanár
rögtön értette, miről beszélt a gyermek.
Nem látjuk a rádióhullámokat, mégis tudjuk, hogy léteznek, nem
látjuk a röntgensugarakat sem, mégis tudjuk, hogy léteznek. Ugyanígy vannak radarok, mindenféle rádióhullámok, amelyek a repülést
segítik, és bár senki sem látja ezeket, mégis mindenki tudja, hogy
léteznek. Honnan tudjuk? A működésük eredményéből. Kezünkbe
vesszük például a röntgenfelvételt és ebből tudjuk, hogy létezik röntgensugár, annak ellenére is, hogy magát a röntgensugarat nem látjuk.
Vagy például New Yorkból sugároznak egy adást, amit mi itt Budapesten látunk és hallunk annak ellenére, hogy magát az adást sugárzó
rádióhullámokat nem látjuk.
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A mai, fejlett technológiával ezeket már gyerekjáték bebizonyítani! Nem úgy, mint az előző nemzedékek életében. Akkor ők mégis
honnan tudták, hogy mindez létezik? Onnan, hogy az Örökkévaló
átadta ezt a tudást a Szóbeli Tórában.

Az Örökkévaló három típusú észt adott az embernek, ezek pedig: az
értelem, a bölcsesség és a tudat. Az értelem (héberül: biná) képessége által tudunk meghallgatni valamit, tanulni és tanítani.
A bölcsesség (héberül: hochma) már egy magasabb szint, ezáltal
tudunk elgondolkodni például azon, amit hallottunk, és feldolgozni
a hallottakat, következtetéseket levonni, vagyis mélyebben megérteni
mindazt, amit hallottunk, és olyasmit is képesek vagyunk általa megérteni, ami nem is hangzott el.
A tudat (héberül: dáát) pedig átfogó képet ad számunkra, és ez az,
ami a legfontosabb.
Nagyon érdekes, hogy az értelem az agyunk bal oldalán helyezkedik el, a bölcsesség a jobb oldalán, a tudat pedig kicsit feljebb, középen, ott, ahová a fejünkre a tfilint helyezzük. És ez nem véletlen!
Hiszen ez a legfontosabb: a tudat. Értelem szinte mindenkiben van,
mindenki képes hallgatni, tanulni. Bölcsesség már nem mindenkiben
van, de azért elég sok ember rendelkezik vele, és ez fejleszthető is.
A tudatot viszont a legnehezebb megszerezni. Miért? Mert a tudat
által rendelkezünk azzal a képességgel, hogy amit az értelemünkkel
és a bölcsességünkkel megszereztünk, azt át tudjuk alakítani cselekedetté, még akkor is, ha az nehézségbe ütközik.
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Például az embernek vannak ösztönei, de tudja azt is, hogy bizonyos dolgokat tilos elkövetnie, ám ha mégis el akarja követni, akkor
ésszel ugyan felfogja, hogy az tilos, de az ösztönei és a vágyai felülkerekednek rajta. Ilyenkor, ha egy emberen felülkerekedtek az ösztönei
és a vágyai, képes mindenféle negatív, rossz dolgot elkövetni, lopni,
csalni, gyilkolni.
Az Örökkévaló a Tórában nagyon negatívan jellemzi azt, aki nem
képes felülkerekedni az ösztönein és a vágyain.
Ezzel szemben viszont azt mondja az Örökkévaló, hogy akinek
van tudata és képes felülkerekedni a vágyain és az ösztönein, ő egy
teljes ember.
A mai nyugati társadalmak erről másképp vélekednek. Ha például
látnak egy olyan embert, akinek mindene megvan, akinek óriási házai, gyönyörű autói, szép felesége, drága egyetemekre járó gyermekei
vannak, tehát van pénze, nyaralója, azt mondják róla, hogy: „neki
semmi sem hiányzik”.
Az Örökkévaló azonban nem így látja!
Ő azt mondja, hiába vannak a birtokában mindezek, ha hiányzik
belőle a tudat, hiszen anélkül olyan, mintha semmije sem lenne. Viszont akinek van tudata, de nincsen vagyona, gazdagsága és mindaz,
amit az előbb felsoroltunk, annak az embernek nem hiányzik semmi
sem az életéből.
Persze, tudom, hogy ezt egészen másképp látja a mai világ, a mai
nyugati társadalom, amely folytonosan azt közvetíti számunkra,
hogy: „Életed célja az, hogy élvezd a fizikai, materiális dolgokat határok nélkül, és akkor boldog leszel!” A Tóra viszont nem ezt írja!
Az Örökkévaló azt mondja: „Az a célod az életben, amíg ezen a világon élsz, hogy felülkerekedj a megpróbáltatásokon, felülkerekedj az
ösztöneiden és a vágyaidon!” Ehhez pedig az szükséges, hogy legyen
tudatod – vagy ahogy a magyar nyelv találóan kifejezi: „legyél tudatos!” – mert csak a tudattal leszel képes ezt megtenni.
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Az Örökkévaló a Tórában azt írja: Az első és legfontosabb dolog, amit
tudnod kell, hogy: Én vagyok az Örökkévaló I-ten, azután pedig hig�gyél Bennem, és utána jöhet a megértés. Azt mondja az Örökkévaló,
hogy a cádikoknak, az igaz embereknek jó dolga lesz, a gonoszoknak
pedig rossz. Igen ám, de ebben a világban, amiben most élünk, nem
ezt látjuk! Erre azt mondja az Örökkévaló: Bízzál bennem, a végén
mindenki azt kapja, amit megérdemel! És ez akkor is így van, ha ebben a világban ezt nehéz nekünk megértenünk és felfognunk.
A Tórában nagyon sok titok van elrejtve, sok kód, amelyekből
egyértelműen tudható, hogy azt ember nem írhatta. Rengeteg olyan
információ található benne, például az állatokról, az óceánokról, a
halakról, amelyeket az ember csak az utóbbi évtizedekben fedezett
fel, évezredekkel a Tóraadás után. Hogyan gondolhatnánk, hogy ember írta ezeket, amikor a Tóraadás idején mindezek még teljesen ismeretlenek voltak, hiszen még nem fedezték fel azokat a természeti
jelenségeket és még csak azok létezéséről sem tudtak? Mindez kizárólagosan bizonyítja, hogy csakis az Örökkévaló adhatta a Tórát! Ha
például megnézzük az archeológiai kutatások eredményeit, minden
felfedezés a Tóra igazságát bizonyítja és támasztja alá. Ami a Tanachban, szent könyveinkben olvasható, azt alátámasztják a kutatások
eredményei. Természetesen nem véletlenül!
Most pedig nézzük meg azokat a bizonyítékokat, amelyek a Szóbelit Tórában, a Talmudban találhatók, amit az Írásbeli Tórával együtt
kaptunk Tóraadáskor, és amit nemzedékről-nemzedékre adtak át
az egymást követő generációk. A Tórában ez áll: „Ezt ehetitek meg
mindabból, ami a vízben van; mindazt, aminek uszonya van és pikTUDOMÁNY
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kelye, megehetitek” (5Mózes 14:9). Vagyis két feltétel szerepel, hogy
legyen a vízben, és legyen pikkelye és uszonya. Igen ám, de milyen
vízről is van szó? Hiszen a világ 71 %-át víz borítja. Mire gondolt az
Örökkévaló? Az óceánokra, a tengerekre, a folyókra vagy a tavakra?
Milyen vízről van szó? Mivel nem jelölte meg ezt pontosabban, ez
azt jelenti, hogy az általa mondottak mindegyik vízre vonatkoznak.
Bármelyik vízben találsz olyan élőlényt, melynek pikkelye és uszonya
van, azt nyugodtan megeheted, mert az kóser. Ha azonban e két feltétel közül az egyik hiányzik, akkor azt már nem eheted meg, mert
az nem kóser.
Ha megnézzük ezzel kapcsolatban a Szóbeli Tóra tanítását, ott
egy nagyon fontos információt találunk. A Nida traktátusban azt
olvashatjuk, hogyha egy halnak van leszedhető pikkelyes része, akkor mindenképpen kell lennie uszonyának is. Vagyis azt mondja az
Örökkévaló a Tórában minden nemzedékre vonatkozóan, hogyha
egy vízben élő lénynek van pikkelye, akkor biztos lehetsz abban is,
hogy uszonya is van. Ez egy érdekes kötelezettségvállalás, különösen
ha belegondolunk, hogy amikor a Tórát adta az Örökkévaló, akkor a
maihoz képest a halak sok fajtája még nem is létezett, hiszen időközben rengeteg új halfaj született. Az Örökkévaló kötelezettséget vállalt
ezekre is, vagyis hogy bármikor, amíg a világ világ, nem lesz olyan
élőlény a vízben, amelynek van leszedhető pikkelye, de nincs uszonya. Azt gondolom, ez is egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan,
hogy ilyen kötelezettséget egyedül csakis az Örökkévaló vállalhatott!
Ő azt mondta: Én vagyok a Teremtő, én alkottam a világot, és mindenre, amibe ebben a világban él – a halakra is és minden élőlényre
– személyesen Én vállalok garanciát, és biztosítom azt is, hogy soha
nem lesz olyan élőlény egyetlen vízben sem, amelynek van leszedhető pikkelye, de nincs uszonya.
Gondoljunk bele, ha például valaki Kínában elmegy egy halpiacra, hogy kóser halat vásároljon, azt mondja neki az Örökkévaló: „Ha
látsz akár csak egy fél halat, és azt tapasztalod, hogy könnyen leszedhető a pikkelye, akkor nyugodtan megvásárolhatod, megsütheted és
megeheted, mert az a hal kóser, garanciát vállalok rá!” Ez is egyértel52

TÓRA és

műen bizonyítja, hogy az Örökkévaló adta a Tórát, és azt ember nem
írhatta!

A Tórában, Mózes harmadik könyvének a 11. fejezetében arról beszél
az Örökkévaló, hogy melyek a kóser állatok, amelyeknek ehetjük, fogyaszthatjuk a húsát, természetesen a halakon kívül. Azt mondja az
Örökkévaló, hogy két jele van a kóser állatnak: az egyik, hogy kérődző, a másik pedig, hogy hasított patájú. Egy nem zsidó ember számára mindenféle állat húsa szabadon fogyasztható. A zsidó emberek
viszont kizárólag csak annak a Tórában felsorolt tíz állatnak a húsát
ehetik, amelyeket az Örökkévaló a Tórában felsorolt, amely állatoknál ez a két jel megtalálható. Itt is két jelről van szó, mert azt írja a
Tóra, hogy mindenhez két tanú kell, és ahogy láttuk, hogy a halaknál
is két jel tanúsítja a hal kóserságát, ugyanúgy itt is két jele van a kóser
állatnak. Ahogyan az életben is mindenhez két tanú szükséges, hogy
általa bizonyságot nyerjünk, így nem véletlen, hogy ebben az esetben
is két kósersági jelet adott az Örökkévaló!
Lényeges, hogy az állat kérődző legyen, mert a kérődző állatoknak
más az emésztése. Először is növényevő, finom lelkű állatokról van
szó, nem ragadozó vadállatokról. Amelyik állat kérődzik, az először
lenyeli a táplálékot, majd az visszajön a gyomrából a szájába, ahol ismét megrágja, majd ezt követően lemegy újra a gyomrába. Ez azt jelenti, hogy a táplálék nem válik olyan könnyen és olyan gyorsan az
állat részévé, húsává, így a salakanyagoknak van ideje távozni a táplálékukból, és ezáltal csak a fontos tápanyagok válnak a húsa részévé.
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Nem így van például a disznónál, amely megeszi a moslékot, és az nagyon gyorsan a húsának a részévé válik.
Az Örökkévaló azt írja a Tórában, hogy a világon élő állatok három csoportba sorolhatók. Az egyik csoportba azok az állatok tartoznak, amelyeknek két kósersági jele van, amiről az előbb már szóltunk,
ilyen állat például a tehén és a bárány. A másik csoportba azok az állatok tartoznak, amelyeknek nincs egyetlen egy kósersági jele sem, a
harmadikba pedig azok az állatok sorolhatók, amelyeknél egy kósersági jel található.
A Tóra azt mondja, hogy összesen négy ilyen állat van a Földön:
a teve, a disznó, a házi nyúl és a mezei nyúl. Az Örökkévaló kötelezettséget vállalt rá, hogy ezen a négyféle állaton kívül soha nem lesz
más olyan állat, ami ebbe a kategóriába tartozik. Ha valaki találna egy
ötödik ilyen állatot, aminek egy kósersági jele van, akkor nagy bajban
lenne a Tóra, és nagy bajban lenne a zsidóság! Ám 3300 éve kutatják,
de a több millió állatfaj között nem találtak egyetlen egyet további
ilyen állatot sem, amely ellentmondott volna ennek! Pedig sokan szeretnék, és sokan próbálnak olyasmit találni, amivel lejárathatják a Tórát és a zsidóságot, de ez senkinek sem sikerül!
Ahogy tehát a halaknál is láttuk, ezeknél az állatoknál sem találtak még egy olyat, amelyik ellentmondana annak, amit a Tóra írt. De
hát hogyan is lehetne, hiszen a Tórát nem ember, hanem az Örökkévaló írta, aki kötelezettséget vállalt az abban foglaltakra.
A zsidó népről, Izrael népéről azt is mondta az Örökkévaló, hogy:
Ti vagytok az én gyermekeim, én választottalak ki benneteket az ös�szes nép közül! Ez számunkra egy figyelmeztetés is, ami azt jelenti:
Ne menjetek más népek törvényei után! Sajnos nem igazán tartjuk be
ezt a törvényt, pedig nagyon fontos lenne, mert figyelmeztetett bennünket az Örökkévaló, hogyha mi nem tartjuk meg, amit kér tőlünk,
akkor Ő is másképp fog hozzánk állni. Nagyon át kellene gondolnunk és vissza kellene térnünk a hagyományokhoz, azokhoz a törvényekhez, amelyeket az Örökkévaló a Tórában a zsidó nép számára
meghatározott.
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Egy zsidó ember életének nemcsak az a célja, hogy kiállja a megpróbáltatásokat, hanem két másik fontos célja is van, mégpedig, hogy
megszentelje, hordozza az Örökkévaló nevét a világban, és hogy jó
példát mutasson a többi népnek. „Or legojim” – ez egy nagyon fontos
parancsolat: jó példát mutatni, fényt vinni a többi népnek. Sajnos ebben is sokszor elbukunk, pedig igencsak lényeges dologról van szó! A
zsidó nép nem egy átlagos nép, hiszen olyan céljai és kötelezettségei
vannak, amelyek más népeknek nincsenek. A mi nemzedékünkben
sok olyan zsidó ember van, aki tulajdonképpen azt sem tudja, hogy
miért élünk ezen a Földön? Ha megkérdeznénk, azt felelnék, azért él,
hogy pénzt keressen, hogy jól éljen, vagy hogy szombaton focimec�csre menjen. Lényegében azt láthatnánk, fogalma sincs arról, mit is
keresünk itt a Földön.
Ennek az előadás-sorozatnak az az egyik legfontosabb célja, hogy
minél több embernek felnyissa a szemét. Hiszen, ha valaki úgy látja
jónak, hogy megvizsgálja, mi is az igazság, ezt csak úgy tudja megtenni, ha egyre mélyebbre kezd ásni ezekben a kérdésekben. És ha azt
fogja látni, hogy igenis ez az igazság és érdemes változtatni az életén,
akkor ezt meg fogja tenni még akkor is, ha nehézségekbe ütközik. Az
ember addig változtathat az életén, amíg ezen a Földön él, amíg a lelke a testében van. Amikor kiszáll a lelke a testéből, akkor a túlvilágon
az Égi Bíróság elé áll majd, és ha odakerült, akkor vége a történetének, mert attól a pillanattól fogva már nem változtathat semmin sem.
Ezért nagyon fontos, hogy igyekezzünk folyamatosan figyelni magunkra és kijavítani a hibáinkat.
Most vessünk egy pillantást a csillagászatra! Tudjuk, hogy a Föld
óriási, körülbelül 1700 km/óra sebességgel forog, és a forgástengelye
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23,5 fokos szöget zár be. A Kabbala, a Zohár hat olyan különleges titkot közöl, ami sokkolta a világot! Például azt írja a Zohár, hogy csak
az adhatta ezeket az információkat, amikről beszélünk, aki az egész
világot és az összes galaxist teremtette, hiszen senki más nem tudhatta mindezeket. Például 1500 évvel Kolumbusz Kristóf előtt már megírta a Zohár, a Kabbala, hogy a Föld kerek, azaz gömb alakú. Vajon
honnan tudta, hiszen még 1500 évvel később, Kolumbusz idejében
is vitatkoztak róla, sőt vannak, akik még mindig vitatkoznak azon,
hogy milyen alakú is a Föld? Eleinte azt mondták, hogy a Föld lapos,
volt, aki hullámosnak, más kereknek vélte. Miután Kolumbusz körbejárta a Földet, akkor jutottak el teljes bizonyossággal arra a következtetésre, hogy igenis a Föld kerek, amit a Kabbala már 1500 évvel
korábban leírt!
De nemcsak ezt írta le a Kabbala, hanem azt is, hogy a Föld forog.
Vajon honnan tudták mindezeket? Hiszen semmiféle eszköz nem állt
a rendelkezésükre, hogy ezt ellenőrzik. Mégis tudták! Nyilvánvalóan
csakis egyvalakitől tudhatták és kaphatták ezeket az információkat: a
Világ Teremtőjétől!

Ma már nemcsak a Kabbalából és a Tórából tudhatjuk, hogy 1700
km/óra sebességgel forog a Föld, ezt a tudomány is megerősítette.
A Kabbala felteszi a kérdést, hogy létezik ez, vagyis hogy a Föld forog és kerek, de mi az, ami tartja, mi az a tartórész, amin áll a Föld?
Erre a Kabbala azt válaszolta, hogy nincs semmiféle tartórész, egyedül az Örökkévaló tartja a Földet. Azt is megírta, hogy a Földgolyó
alsó részén is élnek emberek, akik fejjel lefelé vannak, és az épületek
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is, illetve ott minden fejjel lefelé áll, teljesen fordítva, mint a bolygó
felső részén. Ezt nagyon nehéz megérteni, de ha valaki a Földgolyót
kívülről, mondjuk egy teleszkóppal nézi, pontosan azt látja, hogy az
alsó részén valóban fejjel lefelé vannak az emberek. Mi bizonyítja ezt?
Maga a gravitáció! Majdnem kétezer évvel ezelőtt megírta a Kabbala,
hogy van gravitáció, és ennek köszönhetően ezek az emberek hiába
vannak fejjel lefelé, nem esnek le. Azt is leírta, hogy mindenre, ami a
világban van, hat a gravitáció.
Azt is közölte velünk, hogy a Holdon, illetve a világűrben nincs
gravitáció, ezért nincs élet, és az emberek ott csak lebegnek. Persze az
ember mindig okosabb akar lenni az Örökkévalónál. Több milliárd
dollárt költöttek arra, hogy felfedezzék, amit a Kabbala felfedett számunkra. Hogyha ezt a rengeteg pénzt például a szegény embereknek
adták volna, mennyivel szebb hely lenne a világ!
Ugyanígy a csillagászatban is súlyos milliárdokat költöttek arra,
hogy pontosan ugyanazt az eredményt megkapják, amit a Tóra, illetve a Kabbala leírt, a csillagok számát tekintve. Ha odamentek volna
egy bölcs rabbihoz, aki ért a Kabbalához, megmondta volna például
azt, hogy a Holdon nincs és nem is lehet élet. Ám az emberek mindig
okosabbak akarnak lenni!
A Kabbala azt is leírta, hogy a Föld különböző részein különböző
bőrszínű emberek élnek különböző arcformákkal. Honnan tudhatta
ezt, hiszen ennek bizonyítására nem volt semmiféle eszköze? És megírta azt is, hogy a bőrszíne, illetve a hajszíne az embernek kizárólag
a génektől függ. A gének pedig attól, hogy milyen a levegő az adott
területen. Ma a modern technológiai eszközök segítségével bebizonyosodott, hogy igaz, amit a Kabbala írt. Tudjuk, hogy Afrikában feketebőrű, máshol fehérbőrű emberek élnek, Skandináviában szőke és
kékszemű, Kínában sárga bőrű és ferdeszemű, vagyis mindenhol különböző bőr-, illetve hajszínű emberek élnek.
Érdekes, hogy a zsidó emberek között ma már mindenféle ember
megtalálható: van feketebőrű, ferdeszemű, kékszemű, szőke, mindenféle. Hogy lehet ez? Úgy, hogy az Örökkévaló leírta a Tórában,
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hogyha nem hallgatunk Rá, akkor szét fog szórni bennünket a népek
között.
Külön érdekesség, mikor fedezte fel a tudomány azt, hogy a gének
a levegőtől függnek? Mindössze 120 éve!
A Kabbala viszont majdnem kétezer évvel ezelőtt már leírta. Mindenki eldöntheti tehát, honnan érdemes információt szereznie. Nem
véletlenül szoktam azt mondani, hogy az ismeretek a legfontosabbak,
és mindenkinek érdemes minél mélyebbre ásni és megkeresni a valódi információkat.

Megírta a Zohár, hogy a Földnek van olyan része, ahol éjszaka van, és
van olyan, ahol nappal. Ez azt jelenti, hogy nem a Nap tűnik el, hanem a Föld forog, s ennek megfelelően az egyik oldalán nappal van,
a másik oldalán pedig éjszaka, egyik oldalán világos van, a másik oldalán pedig sötét. Mindezt körülbelül kétezer évvel ezelőtt már megírták mindenféle segédeszköz nélkül.
Az is írva van a Zohárban, hogy van a Földnek olyan része, ahol
mindig világos, illetve van olyan része, ahol mindig sötét van. Ez egyszerűen elképesztő! Az emberek ezt mindaddig nem akarták elhinni,
amíg az első ember el nem jutott az Északi-sarkra és igazolta, hogy
bizony minden úgy van, ahogy azt majd kétezer évvel korábban mindenféle műszaki eszköz segítsége nélkül a Kabbala leírta.
Hogyan létezik ez? Úgy, hogy az Örökkévaló adta az információkat, aki pontosan tudta, hol mi van a Földön, hiszen Ő teremtette az
egész világot!
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Ez a hat dolog az, ami sokkolta a világot, amelyeket az előzőekben
felsoroltunk, és ezek a Kabbalában mind egyetlen egy oldalon megtalálhatóak. Tehát nincs új a Nap alatt!
Aki azt gondolja, hogy itt óriási felfedezések történtek, téved! Egyszerűen csak arról van szó, hogy az ember később, némely esetben
évezredekkel később fedezte fel és bizonyította be azokat az információkat, amelyeket az Örökkévaló a különböző szent iratainkban már
régen átadott nekünk.
A következő érdekesség a csillagok. Mintegy 400 évvel ezelőttig az
emberek azt gondolták, hogy maximum 6-8000 csillag lehet az égen,
annyi, amennyit az ember a saját szemével láthatott, ha felnézett az
égre. Aztán jött Galilei (1564-1642), aki feltalálta a teleszkópot. Körülbelül két méter átmérőjű teleszkópot épített, és amikor azzal felnézett az égre, látta, hogy sokkal, de sokkal több csillag és galaxis létezik, mint addig gondolták. Tehát rájöttek, hogy mindaz, amit addig
hittek, tévedés volt.
Persze a zsidók ezt már korábban is mondták, nemzedékről-nemzedékre átadták a Tórából és a Kabbalából ismert információkat,
hogy sokkal több csillag van az égen. Honnan tudták? Az Örökkévalótól, aki azt mondta Ábrahámnak: „Annyi leszármazottad lesz, mint
égen a csillag” (1Mózes 22:17).
A Tóra tehát azt mondta, hogy szinte végtelen számú csillag van
az égen. A tudomány ma milyen nagyságrendben beszél a csillagok
számáról? Van, aki azt mondja, hogy tíz a tizenkilencediken, van, aki
azt, hogy tíz a huszadikon, a huszonegyediken, de nagyjából mind
ugyanolyan nagyságrendű számról beszélnek, mint amit az Örökkévaló megadott a Tórában és a Kabbalában.
Mitől függ ez a szám és mi okozza a felmerülő különbségeket?
Az ok nagyon egyszerű, amikor műholddal vizsgálják, fényképezik a
csillagokat, akkor attól függően, hogy milyen szögből nézik, változik
egy kicsit a szám. Lényegében azonban nem nagy különbségről van
szó, nagyjából azonosak a vélemények.
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A Szóbeli Tórában, a Talmudban az Örökkévaló azt az információt
osztja meg Izrael népével, hogy tizenkét csillagjegyet hozott létre az
égen (vö. Brachot traktátus 32. fejezet). Ez a Talmudban is szereplő
tizenkét csillagjegy az alapja a ma ismert horoszkópoknak.
Azt is leírta az Örökkévaló, hogy a tizenkét csillagjegy mindegyikéhez teremtett harminc csillagot, és exponenciálisan külön utána
mindegyikhez megint harminc csillagot, majd megint harminc csillagot, és újra harminc csillagot mindegyikhez külön-külön. Aztán
még teremtett külön 365.000 csillagot, és ezekre azt mondta az Örökkévaló: „Az összes, milliárdnyi csillagot kizárólag számotokra, Izrael népének teremtettem. Ezek után, hogy mondhatjátok azt nekem,
hogy elhagytalak benneteket?”
Mikor mondta ezt a nép? Amikor az első, majd a második Szentélyt
is lerombolták, és a nép elkeseredésében az Örökkévalóhoz fordult.
Ő megpróbálta biztatni a népet, méghozzá úgy, hogy olyan információkat osztott meg velük, amelyeket hús-vér ember nem tudhatott.
Leírta a Talmudban az Örökkévaló, hogy az égen milyen végtelenül hatalmas a csillagok száma, és pontosan meg is határozta ezt a
számot.
Azt mondta, hogy 12-szer 30-szor 30-szor 30-szor 30-szor 30-szor
30 szorozva 365.000-rel, szorozva 10.000-rel, ami egyenlő 1,0643
szorozva 10 a tizenkilencedikennel. Ez az égen lévő csillagok pontos
száma!
Vajon 2-3000 évvel ezelőtt melyik ember álmodhatott egyáltalán
ilyen végtelen számú csillagról? Különös tekintettel arra, hogy az em60
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beri szem maximum 6-8000 csillagot foghat fel? Azt gondolom, ez
egyszerűen elképesztő és lenyűgöző!
Nézzük meg, mit mond erről a tudomány ma? 1906-ban a londoni
University College egyetem kutatója egy nagy hatótávolságú asztrofotográfiás készülékkel megvizsgálta, hány csillag van az égen, és azt
írta le, hogy a csillagok száma 10 a 19-ediken. Ez nagyon közel áll ahhoz, amit a Tóra írt. És volt még egy különlegesség: a kutató hét névvel illette ezeket a csillagcsoportokat, pontosan úgy, mint a Tóra, csak
más elnevezést adott a csillagcsoportoknak. És pontosan ugyanabban
a struktúrában írta le, ahogyan azt az Örökkévaló tette a Tórában.
Ismét levonhatjuk a következtetést: hús-vér ember nem tudhatott
olyan információkat, hogy hány csillag van az égen, csakis az tudhatta ezt, aki teremtette az összes csillagot, és aki ezt tálcán kínálva átadta Izrael népének!

Fontos tudnunk, hogy a legpontosabb naptár a zsidó naptár! Miért?
Mert a zsidó naptár egyaránt figyelembe veszi a Hold és a Nap járását. Ezzel szemben a muszlimok naptára csak a Hold járását veszi figyelembe, így egy év náluk 354 napból áll. A keresztény naptár pedig
csak a Nap járását veszi figyelembe, így náluk egy év 365 (szökőévben 366) napból áll. A különbség minden évben 11 nap és még egy
pici rész, ami néhány év alatt egy hónapot tesz ki, majd egyre többet. A zsidóság szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen
az Örökkévaló azt írta a Tórában, hogy az első hónap Niszán hava,
ekkor van Peszach ünnepe, s ennek a fontos ünnepnek minden évben tavaszra kell esnie, hiszen az egyiptomi kivonulás tavasszal volt,
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amikor nem volt se túl hideg, se túl meleg. Ha nem erre esne ez az
ünnep, akkor az az első hiba lenne a Tórában. Márpedig ez lehetetlen, mivel az Örökkévaló adta a Tórát, amiben ezért nem lehet egyetlen egy kis hiba sem.
A Midrás azt írja, hogy amikor megkaptuk az Írott Tórát, vele
együtt megkaptuk a Szóbeli Tórát is, és a Szóbeli Tórában szerepel az
az információ, hogy hogyan kell számolni a hónapokat, az újholdat,
és minden hasonló fontos tudnivaló megtalálható benne. Ebben azt
írta az Örökkévaló, hogy minden három-négy évben a hónapokhoz
hozzá kell toldani egy plusz hónapot, így lesz első Ádár és második
Ádár hónap, s így egy szökőévben nem 12, hanem 13 hónapból áll az
év. „Ez nagyon fontos számotokra” – mondta az Örökkévaló –, „hiszen nem szabad elfelejtenetek, hogy Peszach ünnepének mindig tavaszra kell esnie.”
Ezzel szemben, ha megnézzük a muszlimok naptárát, láthatjuk,
hogy az nem pontos, ezért esik például a Ramadán ünnepe hol nyárra, hol télre. Az Örökkévaló viszont azt mondta: „Veletek ez nem fordulhat elő.” A keresztény naptár sem pontos, ezért ott négy évente,
februárban tesznek hozzá egy úgynevezett „szökőnapot”, nyilvánvaló
tehát, hogy az sem teljesen pontos.

A Talmud idejében nem volt héber naptár. Akkor honnan tudták,
hogy mikor van Újhold, a Hold újjászületése? Ez a dátum nagyon
fontos a zsidóság számára, hiszen ha nem tudjuk pontosan, hogy mikor van Újhold napja, akkor nem tudjuk megtartani az ünnepeinket.
Képzeljétek el, mi lenne, ha valaki amiatt, mert rosszul állapították
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meg az időpontokat, Jom Kippurkor enne vagy hétköznap böjtölne,
vagy Peszachkor homecosat enne, hétköznap pedig maceszt. Vagyis
ez nagyon nagy problémát okozna!
Honnan tudták tehát pontosan megállapítani, hogy mikor van újhold? Két tanú kellett hozzá, akik látták a Hold újjászületését, és akik
elmentek a rabbinikus bíróságra, hogy erről tanúskodjanak. Ezek
után vitték el a hírt a különböző országokba. Akkoriban nem volt repülő, és hasonló eszközök, ezért egyszerűen elmentek és kihirdették,
hogy mikor van újhold, hogy mindenki tudja, mikor kell az ünnepeket megtartani. Így ment ez II. (kis) Hillél idejéig, aki az i. sz. IV. század közepén alkotta meg azt a héber naptárat (héberül: luach), amit
a mai napig használunk.
A Talmudban olvasható egy érdekes történet, amiből 100 %-ban
lehet tudni, hogy a benne lévő információt csakis az Örökkévaló adhatta. Rábán Gámliél volt abban az időben Izrael népének a vezetője,
aki nagyon várta, mikor fogják kihirdetni az újhold születését. Azon
a napon igen rossz, felhős idő volt, így nagyon nehezen lehetett látni az újhold születését. Azonban jött 200 ember, akik tanúskodtak
róla, hogy most volt újhold, a Hold újjászületése. Rábán Gámliél rájuk nézett és azt mondta: „Ez nem lehetséges, mindnyájan tévedtek!”
Miért gondolta ezt? Hiszen addig csak két tanú kellett, és ha két tanú
azt állította, hogy látták az újholdat, akkor senki sem vitatkozott az
állításukkal. Most azonban Rábán Gámliél mégis azt mondta, hogy
„mindnyájan tévedtek”. Honnan tudta?
Az Örökkévaló a Szináj-hegyi Tóraadáskor egy nagyon fontos információt adott át a népnek az újholddal kapcsolatban. Azt mondta:
„Van egy minimuma a napok számának, ami alatt nem lehet, hogy újhold szülessen.” Rábán Gámliél tehát azt monda: „Ezt az információt
kaptam édesapámtól, ami azt is jelenti, hogy Mózes tanítónktól kezdve mindenki ugyanezt az információt kapta. Eszerint pedig, nem lehet kevesebb a napok száma, mint 29 és fél nap, plusz kétharmad óra
és hetvenharmad rész. Tehát adott a 29 nap, a fél nap az tizenkét óra,
a kétharmad óra pedig 40 perc, plusz a hetvenharmad rész a végén,
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amiből végeredményként kijött a 29,5359 nap. Ez az a minimum időtartam, amit az Örökkévaló meghatározott az újhold születéséhez.
Ennél kevesebb semmiképpen sem lehet.
A mai időkben a NASA is megmérte ezt, hiszen manapság már
vannak megfelelő technikai eszközök, műholdak, teleszkópok és
mindenféle mérőműszerek, amik ennek a kiszámításához szükségesek. A NASA számításának eredménye: 29,530588. A különbség
mindössze 2/10.000 másodperc, ami szinte mérhetetlen. Aztán 1965ben a német tudósok is végeztek erre vonatkozóan egy kísérletet, az ő
számításaik eredménye: 29,530589, ami azt jelenti, hogy 1/1000 másodperc a különbség a Tóra és e számítás között. Ez szinte teljesen
mérhetetlen időkülönbség.
Mit tanulhatunk, mit láthatunk ebből? Abban az időben, amikor
még nem volt se teleszkóp, se műhold, se más hasonló eszköz, honnan érkezhetett ez az információ? Csakis attól, aki teremtette a Holdat, a galaxisokat, a csillagokat, a Földet és mindent! Csak Ő tudhatta,
mennyi időnek kell minimálisan eltelnie ahhoz, hogy újjászülessen a
Hold!
Tehát senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy a Tórát csakis az
Örökkévaló adhatta, hiszen nagyon sok egyértelmű bizonyítékot bemutattunk, és továbbiakat is be fogunk még mutatni.

Ha valaki felnéz a Napba, puszta szemmel mit lát? Egy tűzgolyót.
Semmiképpen sem láthatja, hogy egy „védőernyő” (egy ún. „csillagközi közeg”) veszi körül a Napot. Áldott bölcseink a héber „nartik”
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szót használták ennek kifejezésére és már kétezer évvel ezelőtt leírták
ezt, mert a Teremtés könyvéből tudták, hogy egy „védőernyő” veszi
körül a Napot. Honnan tudták? Hiszen nem volt semmiféle eszközük
ahhoz, hogy ezt láthassák. Csakis az Örökkévalótól tudhatták ezt az
információt. Napjainkban, amikor olyan sokféle technikai eszköz áll
rendelkezésünkre, már semmiféle problémát nem okoz, hogy valaki lássa ezt az védőernyőt. És így azt is láthatjuk, hogy minden, amit
kétezer évvel ezelőtt leírtak, az pontosan úgy is van!
Prof. Rav Nissim Vidal izraeli asztrofizikus csillagász – aki a legmagasabb szinten járatos úgy az asztrofizika, mind a zsidó tudományok ismereteiben – azt írja, hogy a Napot körülvevő „védőernyő”
nélkül nem lehetne élet a Földön, mert nélküle minden megégne, és
olyan magas hőmérsékletet és sugárzást okozna a Nap. A Nap belsejében, a magnál ugyanis 15 millió Celsius-fok a hőmérséklet. Ahogy
haladunk kifelé, a hőmérséklet egyre csökken, és amikor odaér a külső „védőernyő” belsejébe, akkor ott már csak 2 millió Celsius-fok
van, utána pedig jön egy csoda, hiszen amíg a „védőernyő” belsejéből
kiérünk annak külső részére, ott a hőmérséklet már csak 6000 Celsius-fok. Ez azért is nagy csoda, mert sokkal kisebb a távolság a „védőernyő” belső részétől annak külső részéig, mint a mag belsejétől az
„védőernyő” belsejéig.
Tehát a Napnak a külsején a hőmérséklet már csak 6000 Celsiusfok. Mire onnan ideér a Földre, már csak 25-30, esetleg 35 Celsiusfok lesz belőle. Így tudunk tulajdonképpen létezni a Földön. Nagyon
fontos megértenünk azt is, hogy a Föld az egész világűrnek azon az
egyetlen pontján található, amely lehetővé teszi az életet. Hiszen,
hogyha csak 1 %-ot is változna a Föld távolsága a Naptól, már nem
lehetne rajta élet. Ha csak 1 %-kal távolodna el a Föld a Naptól, akkor
minden megfagyna. Ha viszont csak 1 %-kal is közeledne a Naphoz,
akkor minden megégne.
Gondoljunk bele, milyen fantasztikus rendszerről van szó! Itt van
a Föld, ami kerek és forog, és mindig pontosan olyan távolságra van a
Naptól, ami lehetőséget biztosít arra, hogy élhessünk rajta!
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Gondoljunk bele, elképzelhető, hogy ez az egész bonyolult rendszer csak úgy véletlenül jött létre? És elképzelhető, hogy volt egy
olyan robbanás, aminek a következtében pontosan arra az egyetlen
helyre került a Föld, ahol élet lehet rajta? Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez egy igen bonyolult rendszer, amit csak az Örökkévaló
tervezhetett meg így, és Ő engedte meg azt is, hogy ember élhessen
ezen a Földön!

A Szentély idejében, amikor valaki hozzáért egy halotthoz, akkor spirituálisan tisztátalanná vált. Ha egy kohén ért hozzá, akkor ő nem
léphetett be a Szentélybe, és nem végezhette a Szentély-szolgálatot.
Hogyan válhatott mégis újból spirituálisan tisztává? A vörös tehén
segítségével.
Ilyen vörös tehén mindössze 9 volt a történelem folyamán. Azt írták a próféták, hogyha meglesz a 10. vörös tehén, az azt jelenti, hogy
lejön az égből a harmadik Szentély. Itt azonban nem egy átlagos vörös tehénről van szó, hanem egy különlegesről. Először is nem szabad, hogy másfajta színű szőrszál legyen rajta, csakis vörös lehet, és
csak olyan állatról lehet szó, amelyiken soha nem volt semmilyen teher, málha. Hogyha rátettek például egy kis lisztes zsákot a hátára,
máris alkalmatlanná vált. Vagy ha például valaki ráült, vagy rátettek
akár csak egy kisbabát egy rövid időre, az máris teljesen alkalmatlanná tette a vörös tehenet arra, amihez szükség lett volna rá.
A Szóbeli Tóra megkérdezi, hogyha egy zsidó ember egy nem zsidó embertől szeretne venni egy ilyen vörös tehenet, de nem mondják el, hogy volt-e rajta málha vagy sem, azt honnan tudhatja meg?
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Ha egy nem zsidó embernek születik egy ilyen vörös tehene, azzal
rögtön gazdaggá válhat, hiszen a zsidók hajlandóak bármilyen nagy
összeget fizetni érte, akár többezerszeresét is egy egyszerű tehén árának. Felmerül tehát a kérdés: hogyan lehet megbizonyosodni arról,
hogy nem volt rajta teher? A Tóra azt mondja: „Ne aggódjatok, felfedem előttetek a titkot, lesz lehetőség arra, hogy biztosan megtudjátok, volt-e rajta málha vagy sem, akár annak ellenére is, hogy a másik
ember elárulja vagy elhallgatja ezt.”
A Midrás egy érdekes történetet mesél ezzel kapcsolatban. Egyszer néhány zsidó ember szeretett volna egy ilyen vörös tehenet megvásárolni egy nem zsidó embertől. Már az árban is megegyeztek, de
mialatt elmentek a pénzért, a nem zsidó ember megtudta, milyen célra akarják megvásárolni a vörös tehenet, ezért mire visszaértek, jól
felsrófolta az árát. A sima tehén árának a 250-szeresében egyeztek
meg. Azt mondták, holnapra valahogy összeszedik a pénzt és vis�szajönnek. Ez az ember azonban, finoman szólva nem különösebben
szerette a zsidókat, ezért éjszaka rátett egy zsákot a tehénre, hogy legyen rajta málha. Ezzel akarta becsapni a zsidókat. Másnap visszatértek a kialkudott hatalmas pénzösszeggel, a rabbi pedig kezébe vett
egy nagyítót és elkezdte alaposan megvizsgálni a tehenet a nyakánál,
két különleges szőrszálat keresve ott rajta, majd pedig azt mondta:
„Tudod kivel szórakozzál!” És fogta az összes pénzt és a barátaival
együtt elment. A nem zsidó ember utánuk kiabált: „Annyira akartátok ezt a tehenet!” Erre visszaszóltak neki: „De ezen az állaton volt
teher, rátettél valami málhát, ezért ez az állat most már teljesen használhatatlan a számunkra, nem ér semmit.”
Vajon honnan tudták meg? A Szináj-hegyen, amikor az Örökkévaló átadta az Írott és a Szóbeli Tórát Mózes közvetítésével a zsidó
népnek, abban benne volt, hogyan tudják teljes bizonyossággal megállapítani, hogy volt-e málha a vörös tehénen vagy sem. Azt mondta
az Örökkévaló ugyanis, hogy ennek két jele van. Az egyik, hogy két
különleges szőrszál lesz a vörös tehén nyakán, amelyek függőlegesen
állnak mindaddig, amíg az állaton nem volt semmilyen teher, málha.
Gondoljatok bele: kétmillió szőrszál közül kettő különleges szőrszáTUDOMÁNY
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lat kell keresni, amelyek függőlegesen állnak. A másik jel pedig, hogy
amíg nincs rajta málha, addig a tehén szeme középre, egyenesen előre néz. Attól a pillanattól fogva azonban, amikor bármilyen kis teher
is rákerült, a vörös tehén kancsal módon fog nézni.
Honnan tudhatott volna magától bárki is ilyesmit? Milyen kapcsolat van a teher, a málha és a szőrszálak között? Nyilvánvalóan semmilyen fizikai kapcsolat nincs közöttük, kizárólag egy nagyon erős spirituális kapcsolat. És ki adhatott ilyen információt? Csakis az, aki a
világot teremtette, aki a vörös tehenet teremtette. Egyedül Ő tudhatta, hogy van két különleges szőrszál rajta, és ez lesz az egyik jel, a másik pedig, hogy csak addig tud egyenesen nézni a vörös tehén, amíg
nem került rá málha.

A Talmud azt írja, létezik egy „Kimah” nevű csillag, majd megkérdezi, hogy mi is ez? Sámuel próféta pedig azt feleli, hogy ez a csillag
mintegy száz csillagból áll (a héber „kimah” szó jelentése: mint száz
csillag). Ezt természetesen sokan nem hitték el, ráadásul Sámuel próféta ezt 1600 évvel a teleszkóp feltalálása előtt mondta! Persze a legtöbben még azután sem akarták ezt elhinni! Amikor Galilei feltalálta
a teleszkópot, és megnézték vele az univerzumot, azt látták, hogy valóban pontosan száz csillagból áll a Kimah. Honnan tudta ezt Sámuel
próféta? Nyilvánvaló csakis attól, aki teremtette a Kimah csillagot, aki
teremtette a Földet, a csillagokat, az egész világot, egyszóval mindent.
Senki más nem tudhatta ezt!
Egy újabb, különleges példa a Szóbeli Tórában, a Talmud Megilla
traktátusában olvasható, ahol Németországról történik említés. Vajon hogy létezik, hogy közel kétezer évvel ezelőtt a Talmud már írt
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Németországról, miközben akkor még nem is létezett ez az ország?
A Talmud leírja az ország történetét, hogy barbár népektől fog származni, és azt is, hogy Bismarck fogja majd össze és egyesíti ezeket a
népeket egy nemzetállammá, megalkotva ezzel a Német Birodalmat,
amit később Németországnak fognak nevezni. A Héber Enciklopédia
432. oldalán olvasható, hogy háromszáz törzsből áll Németország. A
Tóra azt írja, hogy Jákob és Ézsau testvérek voltak, Jákob leszármazottai a zsidók, Ézsau leszármazottai pedig a mai Nyugat-Európában
élnek majd, Franciaországban, Németországban, Olaszországban,
stb. A Talmud Megilla traktátusában szerepel még egy különleges
leírás, mégpedig, hogy: „A Világ Teremtője ne engedje, hogy Ézsau
leszármazottja győzzön és sikerrel járjon!” Azt írja, Ézsau egy nap
Németország lesz, és mindezt közel kétezer évvel Németország megalakulása előtt írta.
Azt is írja a Talmud, hogy Németország háromszáz törzsből fog
állni. Csodák csodája! Azt is írja, hogy Ézsautól háromszáz törzs fog
származni, ezeket fogják egyesíteni, és abból lesz majd Németország.
Vajon hús-vér ember adhatott ilyen információt, hogy mi történik
ezer vagy kétezer év múlva? Miközben az ember sokszor azt sem tudja, hogy mi lesz holnap, mi lesz egy hónap múlva. Ki adhatott ilyen
információkat? Teljesen egyértelmű, hogy csakis az, aki teremtette a
világot, az embert, a Földet és minden mást is.

A Héber Enciklopédiában az van írva, hogy Németország háromszáz
törzse irigységgel őrizte gazdasági szabadságát. Hangsúlyozom: azt írta,
hogy háromszáz törzse, nem kétszázötven, nem ötszáz, nem más szám
szerepel. Ha más szám szerepelt volna benne, akkor ott lenne a Tóra első
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hibája, márpedig a Tórában nem fordulhat elő a legkisebb hiba sem, hiszen nem hús-vér ember írta, hanem maga az Örökkévaló adta.
Nagyon érdekes, hogy amit Adolf Hitler mondott, az szintén le
van írva a Héber Enciklopédia 530. oldalán. Egyébként, sajnos, Hitler
neve is benne van a Tórában. Hitler azt mondta: „Igaz, hogy mi barbárok vagyunk, de én kiölöm az emberekből az erkölcs és lelkiismeret fogalmát, hiszen ez a zsidóság találmánya.” Ahogyan a testünkön
viselt körülmetélés jelét, ugyanúgy a lelkünkben lévő lelkiismeretet is
zsidó kitalációnak tartotta Hitler. A harc két tábor között folyt: a németek és a zsidók között. Azt mondta Hitler a német népről, hogy:
„Mi Ézsaunak vagyunk a leszármazottai, a zsidók pedig Jákobnak.” A
harc már édesanyjuk, Rebeka hasában elkezdődött, amit a Tóra is leírt. Amikor megszületett Ézsau és Jákob, folytatódott tovább a harc,
egészen a Holokausztig, amelyben népünk harmadát kiirtották.
A prófécia úgy szólt, hogy a keresztények kétezer évig fogják üldözni a zsidókat, aztán amikor ők ezt abbahagyják – ahogy nagyjából ezt láthatjuk is –, helyüket az arabok veszik át. Azt gondolom, ez
a prófécia is teljes mértékben beteljesedett, sajnos!
Mi az erőssége Ézsau leszármazottainak? Ugyanaz, mint ami
Ézsau erőssége is volt: a fizikai ereje. A fizikai harcban, a sportban,
az építkezésben megnyilvánuló erő. Amilyen Ézsau volt, olyanok lettek a leszármazottai is. Ezzel szemben miben rejlik a zsidóság ereje?
A Tóratanulásban, amiben Jákob ősapánknak volt az ereje és előnye.

Mózes 5. könyvében szól az Örökkévaló az átkokról (vö. 5Mózes
31:17). Azt írja, hogyha a zsidók asszimilálódnak, az pusztulást fog
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hozni magával. A zsidók tagadni fogják I-tent, az Ő létezését, és más
népek cselekedeteit fogják másolni. Azt mondta az Örökkévaló Mózesnek: „El fog jönni a nap, amikor megcsal engem a zsidó nép, és tagadni fogják a szövetséget, amelyet kötöttem velük a Szináj-hegyen.
Más népek szokásait fogják utánozni.” És így folytatta az Örökkévaló:
„Tudd meg, hogy ez nagyon súlyos következményekkel fog járni, hiszen nincsenek következmények nélküli dolgok a világban. Azt mondom neked, hogy ebben az esetben el fogom fordítani a fejemet, eltakarom az arcomat.” Ez azt jelenti, hogy bármit csinálhatnak a néppel,
átkot fog szórni szinte kivétel nélkül az egész népre, nem fog különbséget tenni még a cádikok (igaz emberek) és a gonoszok között sem,
azért, mert a cádikok sem tesznek meg mindent az asszimiláció elkerüléséért. Márpedig a Tóra azt írja, hogy nekik kötelességük elmondani, hogy a Tóra az egyedüli igazság és bárki, aki ezt nem veszi figyelembe, hazugságban él. És azt mondja az Örökkévaló, hogyha ők
ezt nem teszik meg és magukra hagyják a többi zsidót, az azt jelenti,
hogy önző módon csak magukra gondolnak.
A Tórában az áll, hogy minden zsidónak kötelessége a másik ember iránt felelősséget vállalni. Hogyha egy hajó egyik kabinjában lyuk
keletkezik, attól az egész hajó elsüllyed. Ha Japánban egy zsidó ember bármiféle bűnt is elkövet, akkor az bizony hatással van az Izraelben élő zsidókra is. Természetesen, ha valami jót tett bárhol a világban, akkor az is hatással lesz ugyanúgy a többi zsidóra. Miért? Mert
a Kabbala szerint a zsidók lelke össze van kötve, olyanok, mint egy
puzzle darabjai.
Nagyon érdekes, hogy ebben a részben, ahol az átokról ír a Tóra,
ott van elrejtve a „Soá” szó is (vö. 5Mózes 31:17). Ha ott valaki megkeresi Mózes nevét – „Mose” (mem-sin-hé) – és bekarikázza a „hé”
betűt, majd onnan elszámol ötven betűt, az ötvenediknél ott találja a
„sin” betűt, és ha utána tovább számol még ötven betűt, ott meg fogja találni az „alef ” betűt, és újabb ötven betűvel később a „hé” betűt.
Vagyis el volt rejtve a Tórában az a szó is, hogy „Soá” (sin-álef-hé).
Tehát, sajnos, a Tórában Hitler neve és a Soá szó is szerepel. Vajon
melyik ember tudhatta előre, hogy ez fog történni és ki írhatta volna
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bele előre ezeket egy könyvbe? Nyilván egyik ember se láthatta előre,
hogy mi lesz ezer vagy kétezer év múlva, csakis egyvalaki tudhatta,
az Örökkévaló!

Következő példánk a körülmetélés. Az Örökkévaló a zsidó embereknek azt a parancsot adta, hogy a fiúgyermekeket nyolcnapos korukban körül kell metélniük. Ez az egyik jele az Örökkévaló és a zsidó
nép között kötött szövetségnek. Az Örökkévaló 613 parancsot adott
a Tórában, amiből három nagyon egyedi. Mi a közös ebben a három
egyedi parancsolatban? Az, hogy ezek a szövetség jelei az Örökkévaló és Izrael népe között.
A héber Shabbat szóban (ami a „sin”, a „bét” és a „táv” betűkből
áll) benne van mind a három jel. A Shabbat szó első betűje, a „sin”
magára a Shabbatra utal, a második betűje, a „bét” a brit milára, a körülmetélésre, a harmadik betűje, a „táv” pedig a tfilinre, az imaszíjra.
Ez a három jel az, ami az Örökkévaló és Izrael népe közötti szövetséget jelzi. Ezek közül legfontosabb a Shabbat. A tfilin a testre vonatkozik, így hát nem véletlen, hogy a test legfontosabb részeire kell tenni:
az egyiket a felkarnak arra a pontjára, ami szemben van a szívvel, a
másikat pedig a fej legfontosabb részéhez, ahol az agyunk van. Az agy
a lélek, a szív pedig a rossz ösztön lakóhelye.
Meg kell értenünk, hogy a Szóbeli Tóra magyarázatai nélkül az
Írott Tóra önmagában nem érne semmit. Ha a tfilint nézzük, akkor is
ez a helyzet. A tfilinre vonatkozó parancsolatot az Írott Tórában találjuk, de ott nem szerepel például az, hogy milyen színűnek vagy milyen nagyságúnak kell lennie, és hogy mikor kell használni. Ezekről
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semmit sem tudnánk a Szóbeli Tóra tanításai nélkül. Ugyanígy van a
körülmetélés esetében is: csak az szerepel az Írott Tórában, hogy azt
a bőrdarabot le kell vágni, de, hogy honnan, mikor és milyen eszközzel, ezt csak a Szóbeli Tórából tudjuk. Akik azt állítják, hogy a Szóbeli
Tórát rabbik írták, nagyon rosszul gondolják és nagyot tévednek! Sokan mondják, hogy azt, ami az Írott Tórában szerepel, azt hajlandóak megtenni, viszont ezt hogyan lehet megvalósítani, ha nem tudják,
hogyan is kell azt pontosan végrehajtani? A Szóbeli Tóra és az Írott
Tóra elválaszthatatlan részei egymásnak, tehát a kettő teljes mértékben összekapcsolódik.
Visszatérve a körülmetélésre: miért pont a nyolcadik napon kell
a fiúgyermekeket körülmetélni? Ha orvosi szempontból nézzük, láthatjuk, hogy az Örökkévaló úgy alkotta meg az emberi testet, hogy
legyen benne elég K-vitamin, ami a véralvadás egyik faktora, és ez
segíti, hogyha bármiféle vágás keletkezik a testen, a vér besűrűsödik
és megalvad. Tudományosan kimutatott tény, hogy egy ember életében a születését követő nyolcadik napon a legmagasabb a véralvadás
szintje. Az élete összes többi napján kisebb ez a szint.
Dr. S. I. McMillen „None of These Diseases” című nagysikerű
könyvében azt írja, hogy az újszülött élete első napjaiban komoly
véralvadási hiánnyal néz szembe; míg a nyolcadik nap után a véralvadás – a protrombin – szintje eléri az átlagosan élettartama alatti
100 %-ot. Közvetlenül a nyolcadik nap előtt a véralvadást elősegítő
anyagok mennyisége rohamosan megnő, és a nyolcadik napon már a
normális érték 110%-át is eléri! Vagyis a véralvadást elősegítő anyagok szintje pont a nyolcadik napon tetőzik és éri el a lehető legmagasabb szintet, ami ráadásul még meg is haladja azt a szintet, ami az
emberben az élete végéig fennáll.
Vajon ez véletlen lenne? Gondoljunk csak bele, ha egy lufiba beleteszünk 5 liter vért, és azt kilyukasztjuk, az összes vér azonnal kifolyik belőle. Az egyetlen hely, ahol a vér sűrűsödik, az a testünk.
Amikor véletlenül egy kis helyen megvágjuk valahol a testünket, ott
gyorsan besűrűsödik, bekocsonyásodik a vérünk. Ha nem így lenne,
TUDOMÁNY

73

akkor egy-két óra alatt mindenki elvérezne. Ezt az Örökkévaló alkotta így és nem véletlenül!
A nyolcadik nap spirituális része pedig a következő: a teremtés hat
napja szimbolizálja az anyagi világot, a hetedik nap a Shabbat, a nyolcadik pedig a természetfeletti lét szimbóluma. A körülmetélés nyilvánvalóan egy természetfeletti dolog. Ilyenformán tehát semmi sincs
véletlenül! Az orvosi rész és a spirituális rész egyaránt azt bizonyítja,
hogy semmi sem véletlen, és hogy csakis az Örökkévaló adhatta azt a
parancsolatot, hogy pont a nyolcadik napon kell körülmetélni a zsidó fiúgyermekeket!

Tudjuk, hogy a rómaiak nagyjából kétezer évvel ezelőtt lerombolták
a jeruzsálemi Szentélyt, a Siratófal azonban több mint kétezer éve
ugyanúgy ott áll. Azt már kevesebben tudják, hogy az egyik Midrás
azt írta, hogy ez a fal soha nem mozdul el onnan! A Szóbeli Tóra kötelezettséget vállalt rá, hogy soha senki nem rombolhatja le ezt a falat, és ez benne van a Sir HaShirim, az Énekek Éneke könyvében. Az
Örökkévaló megígérte, hogy ez a fal mindig ott lesz, és hogy az i-teni
fény soha nem fog onnan eltávozni. Ez azt jelenti, hogy amíg a világ
áll, az i-teni fény ott lesz a Siratófalnál.
A Siratófal az első és a második Szentély idejében az azt körülvevő
négy fal egyike volt. Amikor a babilóniaiak i.e. 587-ben elpusztították az első Szentélyt, ebből a négy falból hármat leromboltak, és csak
a Szentély egyik fala, a mai Siratófal maradt meg. Amikor i. sz. 70-ben
a rómaiak elpusztították a második Szentélyt, ők is három falat romboltak le, de a Siratófal ugyanúgy megmaradt. Később még sok ka74
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tasztrófa és földrengés történt Jeruzsálemben, de a Siratófal, bár
nincs benne semmiféle különleges kötő- vagy ragasztóanyag, mégis,
ahogy az Örökkévaló megígérte, érintetlen maradt. Amikor például
földmozgás történik Jeruzsálemben, akkor elméletileg ennek a falnak
is le kellene süllyednie, mégis ugyanúgy áll, ahogyan eddig.
Minden úgy történt tehát, ahogy a Tóra írja: senki sem rombolhatta le és senki sem mozdíthatta el a Siratófalat. Miért? Mert az Örökkévaló megesküdött rá, hogy Ő saját maga fogja őrizni ezt a falat! Ez
a megmaradt fal pont ugyanabban az időben és pontosan ugyanabból az anyagból készült, mint a Szentélyt körülvevő másik három fal,
nem volt semmi különbség a falak építőanyagaiban. A Szentély három falát egy pillanat alatt lerombolták – mint tudjuk, ezt a zsidóság
nem megfelelő viselkedése okozta –, de egy fal, a Siratófal megmaradt, ahogy az Örökkévaló ígérte: „Ezt a falat soha senki nem rombolhatja le, mert az Én védelmem alatt áll!”
Aki ismeri Jeruzsálem történelmét, tudja, hogy több háború is
sújtotta, aztán Titusz lerombolta a Szentélyt, de a Siratófal megmaradt, majd Hadriánusz császár elfoglalta Jeruzsálemet és lerombolta
az egész várost, majd újjáépítette, de a Siratófal mindvégig érintetlenül a helyén maradt. Azzal a szándékkal érkeztek, hogy lerombolják
az egész Szentélyt, de a Siratófalat nem tudták lerombolni. Csodák
csodája!
Később jöttek a perzsák, a mai irániak, a bizánciak, a muszlimok,
akik szintén elfoglalták Jeruzsálemet, azután jött Omár, majd újra a
muszlimok, azután volt egy hatalmas földrengés, majd jöttek a törökök, a keresztesek, aztán újra a muszlimok, majd a britek. S ez csak
egy kivonatos rövid lista. A Siratófal azonban ugyanúgy áll, ahogy korábban! Mindegy, hogy háború, katasztrófa vagy földrengés történt,
a Siratófal változatlanul ugyanúgy és ugyanott áll! Csodák csodája!
Egy másik érdekes dolog az Al-Aksza mecsettel kapcsolatos, amit
a Szentély helyére építettek. Erről a Misnában található egy leírás,
ami 650 évvel korábbi, mint a mecset felépülése. Vagyis ez azt jelenti,
hogy a Misna már az iszlám vallás megszületése előtt megírta, hogy
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ez a mecset a Szentély helyén fog felépülni. Egyébként a Korán egyetlen szóval sem említi Jeruzsálemet.
Külön érdekesség a mecset építésével kapcsolatban, hogy amikor
azt tervezték, annak érdekében, hogy idős emberek is fel tudjanak
menni, két lehetőség közül választhattak: vagy a hegyet teszik alacsonyabbá vagy a várost emelik fel. Melyik könnyebb, egy hegyet 4500
méterrel lejjebb vinni vagy egy egész várost felemelni? Nyilvánvalóan e két választási lehetőségből könnyebb a hegyet alacsonyabbá tenni. Ez viszont azzal járt volna, hogy a Siratófal is lejjebb süllyed. Ebben az esetben pedig ez lett volna az első hiba a Tórában, márpedig
a Tórában nem lehet a legkisebb hiba sem, hiszen azt az Örökkévaló
adta, nem pedig hús-vér ember.
Így aztán mit tett az Örökkévaló? Összezavarta az építőket, akik
felemelték az egész várost, és így a Siratófal változatlanul ott maradt
a helyén!
Ezek után ki állíthatja, hogy a Tórát hús-vér ember írta? Vajon
melyik ember lett volna képes kötelezettséget vállalni arra, hogy a
Siratófal háborúk, földrengések, katasztrófák pusztítása ellenére is
ugyanúgy megmarad? Az Örökkévaló megesküdött rá és megígérte,
hogy ehhez a falhoz senki sem nyúlhat, mert ez a fal a saját személyes
őrzése alatt áll!

44.
Az Örökkévaló úgy változtatta a természet
törvényét, hogy élhessünk a Földön! Kell
ennél nagyobb bizonyíték? Csodák csodája!
A természet törvényeivel kapcsolatos kivételes és fontos tény következik, ami egyértelműen bizonyítja, hogy ezt a világot csakis az
Örökkévaló teremthette, és egyedül Ő adhatta a Tórát.
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Az Örökkévaló a természetet meghatározott természeti törvények
szabályos működésével alkotta meg. Vannak olyan szabályok, amelyek megmásíthatatlanok, például az anyag törvényét illetően, így, ha
egy anyag melegszik, akkor tágulni kezd, és amikor hűl, egy bizonyos hőmérsékletnél elkezd összezsugorodni. Viszont nagyon érdekes, hogy a víz viselkedése 4 Celsius-foknál megváltozik, és egy teljesen érthetetlen folyamat veszi kezdetét.
Hiszen, hogy kellene ennek történnie? Úgy, hogy amikor a víz lehűl, amikor megfagy, akkor össze kellene zsugorodnia. Ha ez tényleg
így történne, és az Örökkévaló nem változtatta volna meg a természet
törvényét, akkor például a tenger télen teljesen befagyna, összezsugorodna és nemcsak a felszíne válna jéggé, hanem a tenger és óceán
egészen az aljáig.
Ez milyen következményekkel járna? Egyrészt a teljes halállomány elpusztulna, másrészt pedig amikor ez a hatalmas mennyiségű
jég felolvadna, akkor a víztömeg elárasztaná a Földet és lehetetlenné
tenné az emberi életet.
A Föld felszínének mintegy háromnegyed részét, 71 %-át borítja
víz, tehát ha az összes víz megfagyna és a kiolvadása után elárasztaná
a Földet, így nem lehetne élni ezen a bolygón.
Mit tett tehát az Örökkévaló? Megváltoztatta a természet törvényét, az anyag törvényét a vízzel kapcsolatban. Miért? Hogy élhessünk a Földön!
Ha mélyebben megfigyeljük a természeti jelenségeket, rájöhetünk,
hogy ezt a csodálatos, rendezett világot senki más nem teremthette,
csakis az Örökkévaló! Mindezt nem lehet önmagában egy robbanással megmagyarázni! Vagy hogyan is lenne lehetséges, hogy a víz törvénye csak úgy magától megváltozzon?
Csak egy magyarázat lehetséges, hogy egész világunk és minden,
ami bennünket körülvesz, egy nagyon-nagyon alaposan és gondosan
megtervezett Alkotó, az Örökkévaló keze munkája!
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A világban élő tudósok elképzelése igen sokféle és sokszor egymásnak is teljesen ellentmondó véleményeket fogalmaznak meg, így hát
nem csodálkozhatunk azon, hogy sok ember például azt hiszi, hogy
a Tóra és a tudomány ellentmondanak egymásnak. Márpedig ez nem
így van! Sőt, pont ellenkezőleg! Ahogy a tudomány fejlődött, úgy igazolta a Tóra igazságait. Ebben az előadás-sorozatban nagyon sok példát bemutattunk arra vonatkozóan, hogy a Tórában leírt, Örökkévalótól kapott információkat, pontos számokat és adatokat a fejlett
tudomány és technológia mind igazolta.
Létezik objektív tudomány és létezik spekulatív. A spekulatív tudomány havonta sokféle szenzációt, felfedezést hoz nyilvánosságra, melyek ellentmondanak egymásnak. Az egyik leghíresebb mai
tudós, Stephen Hawking (1942-2018) sokáig azt hirdette, hogy egy
robbanásból keletkezett az egész világ. Azután egy nap felébredt és
azt mondta: „Hagyjátok, dobjátok ki ezt az elméletet! Mostantól az az
elmélet az érvényes, hogy egy borsónyi valamiből keletkezett a világ.”
Egy rabbi megkért egyszer egy tudóst: „Magyarázd el nekem, hogyan keletkezett a világ?” A tudós azt felelte: „Az az igazság, hogy a
tudománynak erre nincs valódi magyarázata.” Azután ezt kérdezte a
rabbi: „Hogyan akartok egy egész teóriát felépíteni, amikor még azt
sem tudjátok, hogyan kezdődött, mi volt a kezdete a világ létrejöttének? Ez egyszerűen nevetséges!” Képzeljük el, hogy szeretnénk építeni egy tornyot, aminek nincs alapja. Ezeknek a spekulatív kutatásoknak milliószámú változata van. Azt gondolom, el kell jutnunk arra a
szintre, amikor belátjuk, hogy feleslegesen pazaroljuk erre az időnket
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és az energiánkat, hiszen az egyik tudós azt mondja, hogy 300 milliárd éves a világegyetem, amiben most élünk, egy másik tudós viszont
azt állítja, hogy csak 300 millió éves. Lehet egyszerre mindkettőjüknek igaza? Nyilvánvalóan nem.
A Tórában leírtakkal nincs ilyen probléma, a Tóra minden kérdésünkre válaszol, a kezdettől a végig. Tudjuk, hogy ez a világ, amiben most élünk 5782 éve áll fenn. Tudjuk, hogy az Örökkévaló több
mint 3300 évvel ezelőtt adta a Tórát nekünk (a héber naptár szerinti 2448. évben, ami a polgári időszámítás kezdete előtti 1313-nak felel meg). Nagyon érdekes, hogy amerikai nem zsidó professzorok is
100 %-ban bebizonyították és egy tudományos filmben is bemutattak, hogy ez a világ maximum néhány ezer éve létezik. A spekulatív
tudományban azonban több millió hipotézis van, melyek egy része
teljesen nevetséges.
Meg kell tehát néznünk, hol keressük az igazságot! Az objektív tudományban kettő meg kettő az négy, és az objektív tudomány segítségével bebizonyították a tudósok, hogy a Tóra igaz, és minden, ami
benne le van írva, az az igazság!

Először is szeretném megismertetni néhány objektív tudósnak a
világegyetemünk keletkezésével és működésével kapcsolatban tett
megállapítását.
Albert Einstein (1879-1955) azt mondta például, hogy az ember
csak egy nagyon kicsi részét képes felfogni a Teremtő, az Örökkévaló
végtelen bölcsességének és a Teremtés nagyságának.
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Zola biológus professzor azt hangsúlyozta, hogy folyamatosan
olyan különleges élőlények születnek, amit nem lehet megérteni és
megmagyarázni, csakis egy felső lény teremtő közreműködése által.
Immanuel Kant (1724-1804) német filozófus úgy fogalmazott,
hogy ez a világ olyannyira rendezett, hogy semmiféleképpen sem elképzelhető, hogy Teremtő és teremtés nélkül létrejöhetett volna.
William Marshall Smart (1889-1975), a glasgow-i egyetem csillagász professzora azt írta: a világot kutatva látjuk benne az állandó
és tökéletes rendezettséget, amiből egyértelműen kitűnik, hogy semmiképpen sem elképzelhető, hogy ne egy Teremtő által lenne mindez
kialakítva. Azt is hozzátette, hogy egyszerűen kötelező hinni abban,
hogy a Teremtő teremtette a világot. Mindezeket tudósok írták!
Térjünk rá a kódokra! Már említettük, hogy vannak kódok a Tórában. Mózes második könyvében, amikor az Örökkévaló azt mondta
Mózesnek: „Menj el a fáraóhoz”, azt is hozzátette: „Ne aggódj, a fáraó
nem fog elengedni benneteket, és nem fog beleegyezni abba, hogy
kivonuljatok Egyiptomból.” Ebben a részben van elrejtve a zsidó történelem egyik legnagyobb rabbijáról szóló információ. Többek között az, hogy Egyiptomban fog élni, előtte pedig Spanyolországban.
Mindez a rabbi születése előtt körülbelül 2400 évvel íródott. A neve
is szerepel benne és a foglalkozása is, hogy orvos lesz. Ez a rabbi pedig Rámbám (Majmonidész, Mose ben Majmon rabbi, 1135-1204)!
Ez talán még nem tűnik annyira különlegesen érdekes tudományos bizonyítéknak, de azt is tudjuk, hogy Rámbám írta a 14 kötetes
monumentális törvénykódexet, a Misne Torát, ami a 613 parancsolat
magyarázataiból áll, és ha megvizsgáljuk a Tórának az előbb említett
részét, és 50 betűnként haladunk a szövegben, akkor pontosan kiadódik Rámbám neve és a Misne Torá szavak, mely az általa írt könyv
címe. És most jön még egy meglepetés! Ha megnézzük a Misne és a
Torá szavak közötti betűtávolságot, akkor az pontosan 613 betű! Ös�szegezve: az Örökkévaló olyan különleges információkat adott 2400
évvel a megszületése előtt Rámbámról, melyben szerepelt a neve, a
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foglalkozása és az is, hogy ő írja a Misne Torát, a 613 parancsolatról
szóló magyarázatokat. Csodák csodája!
És még másokról is adott különleges információkat a Tóra. Ki állíthatná, hogy egy ember tudhatta, mi történik majd 2400 évvel később? Természetesen ez egyszerűen lehetetlen!

A péntek esti Kiddusban szintén van egy óriási titok! Ha a „Jom hasisi” kezdetű részben – amit pénteken este az étkezés előtt mondunk
– a „sisi” szóban bekarikázzuk a „jod” betűt, majd utána pontosan
hét betűt haladunk, akkor a „sin” betűhöz érünk, utána megint hét
betűt számolva a „rés” betűhöz, majd megint hét betűt számolva az
„alef ” betűhöz, s a végén még hét betűt számolva a „lámed” betűhöz
érkezünk. Milyen szót kapunk így? Jiszráél – Izrael! Ez azt jelenti,
hogy az Örökkévaló örök szövetséget kötött Izrael népével, kizárólag
a Shabbat érdemében. Ha van Shabbat, van szövetség, ha nincs Shabbat, nincs szövetség! És miért pont hét nap? Azért, mert az Örökkévaló hét hat nap alatt teremtette az eget és a földet, és a hetedik napon
megpihent.
De mi is a titka ennek a hetedik napnak? A híres prágai Máhárál
(Judah Löw ben Bezalel rabbi, 1520-1609) ezt úgy magyarázza, hogy
minden anyagnak, minden materiális dolognak hat oldala van: észak,
dél, kelet, nyugat, lent és fent, a hetes szám pedig a materiális, anyagi
dolgokból való kilépést jelenti. A hetedik nap tehát az igazi spirituális nap! Nagyon érdekes, hogy ez az egész világ a hétnapos hét alapján éli az életét. De miért? Ott van például a Gergely naptár, amiben
365 napból áll egy év, és lehetne akár ötnapos is egy hét, hiszen a 365
könnyen osztható öttel. De nem így van, hiszen mióta megteremtetTUDOMÁNY
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te az Örökkévaló ezt a világot, mindenki a hétnapos hét alapján éli az
életét, születésétől kezdve mindent a hét napos héthez igazít.
Egyetlen nép van a világon, amelyiknek minden héten van egy
ünnepnapja és minden hetedik napja minden héten ünnepnap! Sajnos nagyon sok zsidó ember nem értékeli ezt, és nem is tudja, mit jelent, hogy neki minden héten van egy ünnepnapja. Ezen a napon a
legszebb ruhánkat vesszük fel, a legfinomabb ételeket esszük, beszélgetünk egymással, foglalkozunk a lelkünkkel. Micsoda áldás, micsoda ajándék ez az Örökkévalótól!
Az Örökkévaló azt mondta, azok, akik tartják a Shabbatot, tudják,
hogy mi az élet célja. Egyáltalán nem véletlen, hogy pont a Shabbattartásnak a szövegében van elrejtve Izrael neve, és azzal a hét betűvel, ahogy megyünk hét betűnként, úgy jön ki a Jiszráél szó, Izrael
neve. Csodák csodája! Láthatjuk hétről-hétre, napról-napra, micsoda
kódok, micsoda csodák vannak, amelyeket az Örökkévaló elrejtett a
Tórában!

Mi a titka az „Izrael” névnek? Az Izrael szó héberül „Jiszráél”. Ha kettéválasztjuk, akkor azt kapjuk: „Jiszrá” és „él”. A név első része: Izrael népét jelenti, a második, az „él” pedig az Örökkévalót, aki azt
mondta: „Izrael népe örökké élni fog, amennyiben megtartják parancsolataimat.” Azt is mondta, hogy ez egy kicsi, üldözött nép, és
az antiszemitizmus minden nemzedékben jelen lesz, függetlenül attól, hogy gazdagok-e vagy sem, sikeresek-e vagy sem, mindenképpen
lesz antiszemitizmus.
Ha megnézzük, a Jiszráél névben az első betű a „jod”, ami a héber
ábécé legkisebb betűje. Ez jelzi azt, hogy Izrael népe kicsi nép lesz. A
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név utolsó betűje pedig a „lámed”, ami egyenesen felfelé néz és ezzel
jelzi az örök életet.
Másik érdekessége az Izrael névnek, hogy benne van összes ősapánknak és ősanyánknak a neve. A Jiszráél szó első betűje a „jod”,
amely Jákob és Jichák (Izsák) nevének kezdőbetűje is és ezeket a neveket rejti. A „szin” betű Sára, a „rés” betű Rivka (Rebeka) és Ráchel,
az „álef ” betű Ábrahám, a „lámed” betű pedig Lea nevét rejti. Nagyon érdekes, hogy a Jiszráél szóba összes ősapánk és ősanyánk belefért! Egyébként több ezer titok van elrejtve a héber szavakban, a héber betűkben. Ebből is látszik, hogy ezt a nyelvet csakis egy valaki, az
Örökkévaló adhatta! Az összes többi nyelvet a világon ember találta
ki.
Ha megnézzük, Mózes első könyvében a „teremtés” (héberül: „berésith”) szó utolsó betűje a „táv”. Ha onnan ötven betűt számolunk,
megtaláljuk a „váv” betűt, ha onnan megint pontosan ötven betűt
számolunk, megtaláljuk a „rés” betűt, onnan megint ötven betűt számolva pedig a „hé” betűt találjuk. Ha ezeket a betűket összeolvassuk,
megkaptuk a Tóra szót!
Ha megnézzük, Mózes 2. könyvében ugyanígy ötven betűnként
ismét megkaptuk a „Tóra” szó.
Mózes 3. könyvében – amely a középső az öt könyv közül – pedig
az Örökkévaló neve van elrejtve. Az Örökkévaló nem függ az időtől,
amelyet mi, emberek egyszerűen nem vagyunk képesek felfogni, hiszen mi ebben az anyagi-fizikai világban élünk, és ahol van anyag, ott
van idő, és így mi mindent idővel mérünk. De az Örökkévalónál a
múlt, a jelen és a jövő egyet jelent, együtt van. Az Örökkévaló nevében benne van egyszerre a jelen, a múlt és a jövő.
Ha megnézzük, Mózes 4. könyvében ugyanígy ötven betűnként
haladva szintén megkapjuk a Tóra szót, de a dolog újabb érdekessége,
hogy fordítva. Ha Mózes 5. könyvét nézzük, ott is pontosan ugyanígy 50 betűnként olvasva megkapjuk a Tóra szót, és ott is visszafelé.
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Mit jelent ez? Milyen érdekes! Ahogy mondtam, Mózes 3. könyvében, az öt könyv közepén az Örökkévaló neve van elrejtve! Miért?
Mi a világ közepe? A Világ Királya, az Örökkévaló! Az első két könyv
az egyik oldalról néz a harmadik könyvre, az Örökkévaló felé, a negyedik és ötödik könyv pedig a másik oldalról néz pontosan ugyanúgy a középső könyv, az Örökkévaló felé. Csodák csodája! A Tóra az
Utasítások könyve. Minden benne van, amit a világról és az életről
tudnunk kell!

Azt mondtuk korábban, hogy az élet célja felülkerekedni a megpróbáltatásokon. Az Örökkévaló azt mondta: Én küldök nektek megpróbáltatásokat, s ha azokon sikerül felülkerekednetek, a jutalom számotokra az örök élet lesz! Ha viszont nem sikerül felülkerekednetek,
akkor kellemetlen helyzetbe hozzátok magatokat. A Tóra azt mondja: minél többet tanultok, annál nagyobb az esélye, hogy sikerül azt a
feladatot teljesítenetek, amiért ezen a világon vagytok. Ám ha ezt figyelmen kívül hagyjátok, annál nagyobb és keményebb árat lesztek
kénytelenek fizetni érte a jövőben. Tehát vagy nyereség vagy veszteség lesz, a kettő között nincs más.
Sok zsidó azt mondja: „Én a szívemben büszke zsidó vagyok!” A
kérdés az, hogy ez kit érdekel? Az Örökkévaló nem ezt kéri. Ő azt
mondta, hogy az egyetlen dolog, ami ebben a fizikai életben számít,
az csakis a cselekedet! Így hiába tanulsz sokat, hiába vannak erős érzelmeid a zsidósággal kapcsolatban, ha ezt nem fordítod le a cselekedetek szintjére. Ez olyan, mintha megírsz egy levelet a számítógépeden, de nem nyomod meg a küldés gombot. Az nem ér célba. A
beszéd és a gondolatok cselekedetek nélkül nem érnek semmit!
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Az Örökkévaló azt írta, hogy a zsidó népnek teljes szívvel és teljes lélekkel kell a parancsolatokat teljesítenie. Ha ezt megteszik, akkor olyan dolgokra lesznek képesek, amelyre egyetlen más nép sem
képes. Ahogy héberül mondják „ám szegulá”, képes olyan dolgokra,
amelyekre nem képes senki más. Viszont ennek van egy különleges
feltétele: megtartani a szövetséget, amit kötöttünk az Örökkévalóval
és hallgatni rá!

A Szóbeli Tóra azt írja, hogy minden zsidónak helye lesz a túlvilágon.
Kvázi van egy jegyed az örök életre! Halleluja! Ám van egy probléma:
az áll a jegy hátoldalán, hogy feltételei is vannak, hogy a jegy érvényes
legyen. És, sajnos, elég hosszú a lista arra vonatkozóan, hogy kiknek nincs helye a túlvilágon. Többek között ilyen dolgok szerepelnek
ezen a listán: hogyha például valaki azt mondja, a Tóra nem az égből
van, azt nem az Örökkévaló adta, vagy hogy a Messiás nem lesz Messiás, vagy hogy nem jön el a Messiás, vagy ha valaki a Shabbatot nyilvánosan megszegi, vagy ha nyilvános bűnöket követ el, többek között
nekik nincs helyük a túlvilágon.
A Világ Teremtője és Izrael népe között van egy összekötőkábel.
Ha valaki ezt a kábelt átszakítja, akkor számára nincs töltés, neki
nincs helye a túlvilágon, és így ő tulajdonképpen spirituálisan halott
emberré válik. Az Örökkévaló azt mondja: Választhatsz élet és halál
között, és többször is figyelmeztet bennünket a Tórában, hogy ne kövessünk el bűnöket. A Tórának azonban csak akkor van értelme, ha
az ember nem robot, ha van szabad akarata és a szabad akarata alapján eldöntheti, hogy a Tóra utasításait figyelmen kívül hagyja vagy
figyelembe veszi. Az embernek pedig van szabad akarata, hiszen, ha
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nem lenne, akkor például nem lehetne felelősségre vonni gyilkosságért. Csak azok mondják, hogy nincs szabad akarata az embernek,
akik nem akarnak felelősséget vállalni saját tetteikért, viszont a lelkiismeretüket ezzel meg akarják nyugtatni. Az Örökkévaló azonban
úgy teremtett bennünket, hogy ez legyen a különbség köztünk és az
állatok között. Az állatoknak nincs szabad akaratuk, csak az ösztöneik alapján képesek élni, viszont nekünk embereknek van szabad akaratunk és van választási lehetőségünk jó és rossz között.
A Tórát is ezért adta az Örökkévaló, hiszen így adhat jutalmat
vagy büntetést a cselekedeteink alapján. Ha nem lenne szabad akaratunk, akkor vajon miért küldte volna az Örökkévaló azt a sok prófétát, akik arra figyelmeztettek bennünket, hogy ne kövessük el a bűnöket és a hibákat?

Az Örökkévaló azt írta a Tórában, hogy az ember választhatja az életet
és választhatja a halált. De vajon itt milyen életről beszél, hiszen mindenki ezen a Földön él, nemcsak az, aki a Tóra útját követi. Él vallásos
és nem vallásos, zsidó és nem zsidó ember, élnek állatok és mindenféle élőlények. Ráadásul mindenki mozog, jár, hangokat hallat, utódokat nemz. Akkor hát milyen életre gondolt itt a Tóra? Többször is
kifejti, hogy nem erre az ideiglenes földi életre, hiszen ezen a Földön
már többször is volt a lelkünk, csak éppen más testekben és más megpróbáltatásokkal. A Kabbala ebben teljesen egyértelműen fogalmaz.
Azok az emberek, akik visszajöttek a klinikai halálból, nagyon érdekes dolgokat meséltek. A tudatalattinkban egyébként minden információ megtalálható, nemcsak ennek az életünknek a korábbi
eseményei, hanem az előző életünk eseményei is, és hipnózis által
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minden információ visszaidézhető. Így például, ha valakinek viselkedési problémái vannak a jelenlegi életében, ennek oka ott található a
tudatalattiban, és ott ki is lehet ezt kijavítani.
Ebből is megérthetjük, hogy amikor az Örökkévaló az életről beszél, akkor az örök életre gondol. Ha valakit még ezek sem győztek
meg, érdemes Ezékiel prófétához fordulnia, aki az Örökkévalótól
kapta az információkat, és azt írja, hogy minden ember a cselekedetei alapján lesz megítélve, ezért javasolja, hogy csináljunk tsuvát,
térjünk meg a bűneinkből, amelyeket elkövettünk a Tórával szemben, hiszen csak ez menthet meg bennünket. Azt mondja, nem lenne jó, ha Izrael fiai meghalnának, és az lenne a jó, ha visszatérnénk az
igaz, helyes útra és elhagynánk a hazug életet, mert ez az egy dolog,
ami megmenthet bennünket, ami segíthet nekünk, hogy ne büntessen meg bennünket az Örökkévaló.
De egyáltalán büntetésről van szó itt? Hiszen ha beleteszed a kezedet a tűzbe, miközben fölé van írva, hogy tűzveszély és ne tedd bele
a kezedet, akkor az büntetés? Nyilvánvalóan nem, hiszen figyelmeztettek előtte!

52.

A Tórában az Örökkévaló tizenkétszer írta le azt, hogyha valaki megszegi a Shabbatot, ezzel tulajdonképpen „mot-jumat” vár rá. De mit
is jelent ez a „mot-jumat”? A „mot” azt jelenti, hogy az ember idő
előtt kénytelen elhagyni ezt a világot. A „jumat” ennél sokkal ros�szabb, azt jelenti, hogy az ember elveszíti az örök életet. Viszont, ha
az ember tsuvát csinál és megtér, akkor az Örökkévaló ad neki még
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éveket, hozzátesz az életéhez azért, hogy kijavíthassa az elkövetett hibákat és megkaphassa az örök életet.
Azt gondolom, aki ezt elolvassa a Tórában, ez akár sokkolhatja is
őt! Hiszen az Örökkévaló azt mondja: ha valaki elszakítja tőlem a lelkét, vagyis olyan dolgokat csinál, például nem imádkozik, csal az üzleti életben, lop, paráználkodik, tehát olyat tesz, amit tilos, ez olyan az
Örökkévaló szempontjából, mintha meghalt volna. És hiába mondja
azt az ember, hogy: „Márpedig én eszem, járok és élek!” A kutya is jár
és eszik. Vagy azt mondja: „De hiszen itt táncolok, hogyne élnék!” A
csimpánz is táncol… Sajnos sok ember akár 10, 20, 30 évig is így él,
sőt van, aki egész életében úgy él, hogy lényegében nem él egyetlen
percet sem az Örökkévaló szempontjából. Úgy él, mint aki halott, és
amikor elhagyja ezt a világot, akkor látja meg a lelke, hogy az egész
élete tévedés volt.
Az Örökkévaló minden embernél az ő összes cselekedetét ráteszi
a „mérleg”-re, és eldönti, hogy esetében igaz vagy gonosz emberről
van szó. De vigyázat! Az Örökkévaló szempontjából a gonosz nem
egyenlő a rosszal. Lehetnek egy embernek nagyon jó jellemvonásai,
lehet kellemes ember, jól szituált professzor, az Örökkévaló szempontjából mégis számíthat gonosz embernek. Hogy lehet ez? Úgy,
hogyha a Tóra törvényei ellen cselekszik.
Ezzel szemben viszont előfordul, hogy valaki nagyon rossz jellemvonásokkal született, de harcol azok ellen, harcol a gonoszsága, a fukarsága és más rossz tulajdonságai ellen, és így ő akár cádikká is válhat. Az Örökkévaló azt mondja: tegyetek meg mindent azért, hogy ne
kelljen elszakítani a lelketeket az örök élettől. Csináljatok tsuvát, térjetek meg és éljetek örökké ti és a leszármazottaitok is!
Amikor az Örökkévaló az életről beszél, nyilvánvalóan nem erre
a földi életre gondol, hiszen itt minden élőlény él, az állatok is, akiknek pedig semmilyen parancsolatot nem kell teljesíteniük. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy az élet az Örökkévaló szempontjából az örök
életet jelenti!
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Nagyon sok ember úgy gondolja, ha meghallgatja az Örökkévaló szavait, ezzel szívességet tesz Neki. Holott az igazság az, hogy mindent,
amit teszünk, azt magunknak tesszük! Az Örökkévaló veled és nélküled is tökéletes! A Tórában azt írja: én előtted is itt voltam és utánad is itt leszek! Kinek van tehát szüksége a másikra? Nyilván nekünk
van szükségünk az Örökkévalóra és nem az Örökkévalónak ránk.
Azt is írta az Örökkévaló a Tórában, hogy Őt nem lehet lekenyerezni, például mosollyal vagy ajándékkal. Ám ha teljesítjük a kötelességeinket, jutalomban lesz részünk, ha viszont nem, akkor az összes
veszteség a miénk lesz. Meg kell érteni ezzel kapcsolatban, hogy a
Tóra szempontjából nincs szabad akarat.
Mi a különbség szabad és nem szabad akarat között? Mondok egy
példát! Ha valaki elmegy dolgozni, azzal nyerni fog, ha nem megy el,
akkor ugyanabban a státuszban marad és nem kap érte büntetést. A
Tóránál azonban másképp van, hisz minden feltételekhez kötött: ha
ezt megteszed, jutalomban részesülsz, ha nem, veszíteni fogsz vele és
egy szinttel lejjebb kerülsz. Miért beszélt vajon az Örökkévaló a Tórában többször is a büntetésről? Nyilván azért, hogy az emberek megértsék: sajnos lehet veszíteni is!
Ha valaki az autójával megy az úton, és meglátja, hogy az egyik
utca sarkán áll egy rendőrautó, mit fog tenni? Azonnal fékezni fog.
Miért? Mert nem szeretne büntetést, pénzbírságot kapni, s azt sem,
ha elvennék a jogosítványát. Nincs mit tenni, a büntetésnek visszatartó ereje van. Éppen ezért az Örökkévaló egyrészt hatalmas ajándékokat helyezett kilátásba számunkra, másrészt viszont büntetéseket
és gyötrelmeket, de csakis azért, hogy ezzel felébresszen bennünket.
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Napjainkban felmerül a kérdés, vajon van-e igazság ezen a világon?
Mert ha megnézzük, nem kevesen vannak, akik a Tóra szerint gonosz
embernek számítanak, mégis nagyon jól megy a soruk, sikeresek, jól
keresnek, megvan mindenük, ház, kocsi, nő, amit csak akarnak, és
akár a hosszú élet is megadatik számukra.
Másrészről látunk olyan embereket is, akik a Tóra szerint élnek,
tartják a parancsolatokat, a Shabbatot, tfilint raknak, mégis betegek,
szegények, esetleg korábban meghalnak. Jogosan merül fel ilyenkor a
kérdés, van-e igazságosság itt a Földön? Az Örökkévaló azt mondja:
„Jó lesz a jövőd!”, de milyen jövőről beszél? Nyilvánvalóan nem erről
az 50-60-70-80 évről, amit ezen a Földön töltünk, hanem a következő világról, hiszen a legtöbb parancsolat betartása után nem ebben,
hanem az elkövetkezendő világban kapjuk meg a jutalmat. Csak néhány olyan parancsolat van, amely után automatikusan már ebben a
világban is jár a jutalom.
Az Örökkévaló azt mondta: „Ezer generációra vonatkozóan megadom a jutalmat azoknak, akik tartják parancsolataimat.” Milyen
ezer generációról beszél az Örökkévaló? Vagyunk itt annyit ezen a
Földön? Nyilvánvalóan nem. Ez is bizonyítja, hogyha a lélek kiszáll a
testből, mindenféle korlát nélkül folytatja majd az életét. „Ezt azoknak adom” – mondja az Örökkévaló –, „akik a szeretteim.” De kik
ők? „Azok, akik tartják a parancsolataimat. Ha szeretnéd bizonyítani,
hogy szeretsz engem, hallgass rám! Ha csak képzelődsz és illúziókba ringatod magadat, az engem nem érdekel. Hallgass rám, és akkor
mindenképpen meg fogod kapni a jutalmadat, amit ígértem neked.
Ha viszont csak beszélsz, akár arról, hogy mennyire szeretsz engem,
viszont ellene mész a Tóra törvényeinek és azzal ellentétesen cselekszel, akkor abból azt fogom tudni, hogy nem veszel engem komolyan.
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És ha te nem veszel engem komolyan, akkor én sem foglak komolyan
venni téged, és ennek következményei lesznek.”

Nagyon fontos megértenünk és ne legyenek kétségeink afelől, hogy
ezen a világon igenis van igazság! Ha csak materiális szemmel nézzük a dolgokat, könnyen gondolhatjuk, hogy márpedig itt nincs igazság. Ha ránézünk egy olyan emberre, akiről tudjuk, hogy a Tóra szerint gonosz módon élt, mégis úgy tűnik kívülről, hogy jól él, a másik
embernek pedig, aki a Tóra útján jár, nehezebb az élete, akkor azt
kérdezhetjük: hol van itt az igazság? S ez természetesen jogos kérdés
lehet.
A Tórában szerepel, hogy az Örökkévaló azt mondja: „az az ember, aki az én gyűlölőm.” De lehet az Örökkévaló gyűlölője? Az az ember, aki nem hallgat Őrá, aki nem teljesíti a parancsolatait, aki ellene
beszél és ír, ő az Örökkévaló gyűlölője. Azt is mondja az Örökkévaló, hogy azért ők is tesznek jó dolgokat, hiszen lehet, hogy valamikor
raktak tfilint, vagy kibékítettek embereket, párokat, vagy valamikor
hallottak kiddust, lehet, hogy Szukkotkor ünnepi sátorban ültek, tehát nekik voltak jócselekedeteik. Igen ám, de a bűneik számosabbak
voltak a jócselekedeteiknél, és ezért az Örökkévaló nem engedi meg
nekik az örök életet.
Nekik is volt lehetőségük, volt jegyük, aminek a hátoldalán feketén-fehéren ott álltak az annak használatához szükséges feltételek.
Ám ha nem teljesítették ezeket a feltételeket, a parancsolatokat, akkor sajnos ez csak egy kihasználatlan lehetőség maradt számukra, és
az Örökkévaló nem engedi be őket az örök életbe. De mi lesz akkor
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azokkal az akár 10-20 százalékban végrehajtott jó dolgokkal, jócselekedetekkel – például hogy az illető adományozott, vagy segített a szegényeken, vagy betegeket látogatott, vagy elment egy temetésre, ahol
utolsó útjára kísérte a halottat, vagy elment egy esküvőre –, amiket
életében megtett az illető, mi lesz az ezekért járó jutalmakkal? Természetesen ezeket is meg kell fizetni! Az Örökkévaló senkinek sem marad adósa és megfizeti érte a jutalmat. Hol fizeti meg? Kizárólag ezen
a Földön, a fizikai világban. Miért? Először is azért itt, mert az illető
nem hisz a túlvilágban, másrészt azért itt, mert nem tartotta a parancsolatokat, így ezekért nem kaphat jutalmat a túlvilágon, ezért tehát
itt kapja meg. Tessék, itt a pénz, a siker, a csillogás, a ház, az autó, itt
van, ezt kapod azokért a jócselekedetekért, amiket tettél, viszont amikor odaérsz az Égi Bíróságra, nehogy azt merészeld mondani, hogy
dehát te tettél jó dolgokat is és nem kaptad meg érte a jutalmat. Hiszen azért kaptad meg mindezeket a jó dolgokat ezen a Földön – családot, autót, mindent –, és így az utolsó fillérig kifizettem neked a jutalmat és általuk elszámoltam veled!
Nyilvánvalóan amikor az embernek ott van a lelke az Égi Bíróság
előtt, akkor már bizony érzi, hogy mekkora hibákat követett el, amiért nem a Tóra útján járt, de sajnos akkor már késő. Mindenesetre az
Örökkévaló elszámol vele még itt a Földön és mindent az utolsó fillérig kifizet neki.
És így szól az Örökkévaló: „És te mit tettél? Megszegted az örök
szövetséget, megszegted a Shabbatot, gyilkoltál, paráználkodtál, házas nővel voltál együtt, nem ettél kóser ételt, nem tanultál Tórát.
Mindezek után mit vársz tőlem? Ez nem bosszúállás. De hát ott volt
a lehetőség számodra, nyújtottam feléd a kezemet, de te nem fogadtad el. Ha tsuvát csináltál volna, ha megtértél volna, akkor a helyzeted
teljesen más lenne!”
Érdemes nagyon alaposan elgondolkodnunk, addig, amíg nem
késő, amíg a gyertya ég, amíg a lelkünk a testünkben van. Muszáj elgondolkodnunk, igenis csináljunk tsuvát, térjünk meg, mert akkor a
helyzetünk teljesen más lesz az Égi Bíróság előtt!
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A Tórában azt írja az Örökkévaló, hogyha valaki pénteken készül a
Shabbatra, akkor lesz mit ennie szombaton, azaz Shabbatkor. Nyilvánvaló, hogy itt nem fizikai ételről van szó, nem kell sem Tóra-tudás, sem sok ész ahhoz, hogy belássuk, ha valaki pénteken főz, akkor
lesz mit ennie szombaton. Nyilván nem erre gondolt a Tóra! Bölcseink úgy magyarázzák, itt arról van szó, hogy az Örökkévaló maximum hatezer évre tervezte ebben a formájában a világot, ahogy most
élünk. Minden egyes nap ezer napot jelent, ami azt jelenti, hogy a vasárnap ezer nap, és a hétfő, a kedd, a szerda, a csütörtök, a péntek is,
és péntekkel bezárólag 6000 év. Most járunk az 5782. évben, vagyis
maximum 218 évig állhat fenn még ebben a formájában ez a világ,
ahogy most van. Utána eljön a Messiás, eljön a feltámadás ideje, és
azután már teljesen más világ lesz.
Azt mondta az Örökkévaló, ha valaki készül Shabbat előtt és tartja
a parancsolatokat, akkor lesz mit ennie a hetedik évezredben, a hetedik napon, amikor eljön a Messiás. Ha viszont nem teszi ezt, akkor ő
sajnos nem tarthat tovább ezzel a csapattal, aki a Messiás utáni években is élni fog.
A Messiás eljövetele utáni időben az ember visszatér majd az első
ember spirituális szintjére, és amikor lejár a hetedik évezred is, a lelke
kiszáll a testéből és éli tovább az örök életet a lelkek világában.
De vajon mi is az a lelkek világa? Mi az a túlvilág, amire a zsidóság annyira vágyik? A túlvilágról nemcsak a zsidóság beszél, bár nyilvánvalóan a zsidóságtól vették át, de a kereszténységnek és a muszlim vallásnak is a túlvilági élet az alapja. Az Örökkévaló annyit írt a
Tórában a túlvilági életről, a Mennyországról, a Gán Édenről, hogy
aki tartja a parancsolatokat, annak egyetlen óra a Mennyországban
többet ér, mint ennek a világnak az összes nemzedéke által megélt
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összes materiális élvezete! Ha összeadsz minden élményt, élvezetet,
sportot, nőket, autókat, házakat, nyaralásokat, és minden élvezetet,
amit csak el tudsz képzelni, az összes ember összes nemzedékének
minden élvezetét, az sem ér fel egyetlen órával, amelyet az Örökkévaló ígér a túlvilágon, a Gán Édenben, a Mennyországban. Ezt emberi ésszel nem lehet felfogni!
Sokan kérdezik azt is, miért van az, hogy az Örökkévaló a pokolról olyan sokat ír, viszont a Mennyországról, a Gán Édenről mindös�sze ezt az egyetlen egy dolgot írta, hogy egy óra ott többet ér, mint az
egész világ összes földi élvezete. Azért, mert a kettőt nem lehet ös�szehasonlítani, hiszen egyszerűen teljesen más élvezetről van szó. Az
Örökkévaló azt mondta: „Ezt nem tudom nektek megmagyarázni,
és úgysem fogjátok megérteni.” Próbáld meg például ezen a Földön
megmagyarázni egy születésétől fogva vak embernek, hogy milyen a
kék, a piros vagy a sárga szín. Nem fogja tudni megérteni, hiszen nincsenek és nem is voltak a képzeletében színek. Azt mondja az Örökkévaló, ugyanígy van ez a túlvilággal kapcsolatban is. Nem lehet ös�szehasonlítani a földi élvezetet azzal a spirituális élvezettel, amiben
akkor lesz része a léleknek, amikor kiszáll a testből. S ez a lelki, spirituális élvezet sokkal, de sokkal erőteljesebb és kellemesebb lesz, mint
bármilyen földi élvezet.
Akik visszajöttek a klinikai halál állapotából, sokat meséltek arról,
milyen kellemes érzést éltek át, de nem tudják elmagyarázni emberi
szavakkal, hiszen földi viszonylatokban nem lehet elmagyarázni azt,
hogy mit is jelent, amikor az Örökkévaló fényét, a Sechinát élvezi valakinek a lelke, miután kiszállt a testéből. Éppen ezért nagyon fontos,
hogy átgondoljuk az életünket és megpróbáljunk megtérni, tsuvát
csinálni. Mert ha valaki megtér, teljesen más elbírálásban lesz része,
és nem fogja megkapni az összes jutalmat ebben a világban, hanem
jár neki az örök élet, amit nem lehet összehasonlítani ezzel a földi léttel. Nem kár elveszíteni 50-60-70-80 év élvezetéért az örök életet? Érdemes és fontos mindezeket átgondolni! Bízom benne, hogy minél
többen fognak tsuvát csinálni és megtérni.
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Szó szerint életbevágóan fontos megértenünk, hogy nem érdemes
néhány földi élvezetért ilyen nagy veszteséget okozni magunknak.
Sajnos sok ember szinte mindent elveszít, de nem azért, mert rossz
ember, csakis a tudatlanság és az ismeretek hiánya miatt. Itt elsősorban magamról beszélek. A legtöbb dolog, amiről beszélek, engem is
érint, a legtöbb hibát és bűnt ugyanúgy magam is elkövettem tudatlanságból és az ismeretek hiánya miatt, mint mások.
A legtöbb ember nem rossz, van lelkiismerete, próbál mindenféle
megtakarításokkal gondoskodni a jövőjéről a maga és a családja biztonsága érdekében. Általában azonban egy dolgot elfelejtenek az emberek, mégpedig az igazi jövőt, a földi élet után következőt! Ha valóban tudnánk és értenénk, mit jelent a Shabbat megszegése, a lopás
vagy más bűnök elkövetése, a legtöbben teljesen másképpen gondolkodnánk. Sok ember erre azt mondja: „Rendben, ez érthető, de ha
volnának olyan esetek, amikor az emberek a cselekedeteik után azonnal megkapják a büntetésüket úgy, ahogy az a Tórában le írva van,
akkor más lenne a helyzet! Az van írva a Tórában például, hogyha
valaki százat lop, akkor kétszázat kell visszaadnia, ez a büntetése. Ha
látnák ezt az emberek, akkor nem lopnának.”
Vagy ha például valaki rágyújt Shabbatkor, arra mit mond a Tóra?
„Mot-jumat”: „mot” – a földi életét hamarabb el kell hagynia, mint
azt eredetileg tervezték, „jumat” – elveszíti az örök életét. Ha valaki például rágyújtana Shabbatkor, és mondjuk azonnal felrobbanna,
ezt látva biztosan senki sem gyújtana rá többet Shabbatkor. Igen ám,
de ez teljesen ellentmondana a Teremtő céljának! Így nem lenne értelme az életnek ezen a Földön! Hiszen, ha valaki látná, hogy ShabTUDOMÁNY
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batkor bal oldalán is, jobb oldalán is rágyújtottak, és mind a kettő
felrobbant, utána persze, hogy senki sem gyújtana rá. Mit csinálnának az emberek? Vigyázban állnának, nehogy valami történjen, félelmükben nem mernének még megmozdulni sem, amíg ki nem megy
az ünnep.
Vagy ha valaki százat lop, és azonnal látnánk, hogy kétszázat veszített el, nyilván soha többet nem lopna senki sem. De akkor mi történne? Elveszítenénk a szabad választási lehetőségünket. Ha odateszik
az ember fejéhez a fegyvert, onnantól kezdve nincs szabad választási lehetősége. Ha egy nácinak a fejéhez odatennék a fegyvert, még ő
is hajlandó lenne Shabbatot tartani. Azonban nem ez az Örökkévaló
akarata! Ő azt írta, az ember célja az, hogy kiállja és túlélje a megpróbáltatásokat és felülkerekedjen azokon.
Sokak számára az egyik legnehezebb megpróbáltatás a megélhetés biztosítása, és az, hogyha netalántán ezzel gond van, akkor
se lopjanak, csaljanak. Vannak nehéz helyzetek, amikor valakinek
nincs munkája, de van tartozása – ilyenkor jönnek a megpróbáltatások. Sajnos sokan nem bírnak ellenállni a megpróbáltatásoknak!
Az Örökkévaló azt mondta a népnek a pusztában, amikor a mannát
küldte nekik az égből, hogy ne tegyék el másnapra, mert küld majd
nekik újat, de sokakból hiányzott a hit és nem bíztak az Örökkévalóban. Hiába mondta az Örökkévaló, hogy ne tegyék félre, ne spóroljanak, mert holnap is küld nekik, mégis nagyon sokan voltak a
pusztában, akik nem hitték el ezt és félretették. Mi történt a félretett
mannával? Az, hogy megették a férgek. Tehát az Örökkévaló, sajnos,
hiába kérte őket.
Nagyon sok ember él így manapság is: fél még enni is, nehogy elfogyjon a vagyona, aztán jön egy szélhámos és vége az egész nagy
vagyonának. Ez azért történik, mert az emberek nem hisznek, nem
bíznak az Örökkévalóban, pedig Ő minden teremtményének ad
megélhetést: ad a légynek, ad az elefántnak, ad az indiai embernek,
aki egyébként bálványt imád, az Örökkévaló mindenkinek ad. De
mindannyiunknak szabad akarata van, azoknak is, akiknek Noé hét
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parancsolatát kell tartaniuk, és nem lenne szabad bálványt imádniuk,
de nekik is ugyanúgy megvan a szabad választásuk, és megvan a maguk megpróbáltatása. A túlvilágon mindenki a földi megpróbáltatásai alapján kapja majd meg a jutalmát vagy – I-ten őrizzen! – a büntetését. Ez így működik!

Sajnos láthatjuk, hogy sok ember a megélhetése miatt hagyja el a helyes utat, pedig az Örökkévaló nagyon sokszor figyelmeztet bennünket a Tórában. Ha például valaki kezd egy kicsit meggazdagodni, akkor befektet, házat épít, és azután még több pénze lesz, azután egy
nap ez az ember felébred, és úgy érzi, övé az egész világ, és elkezd
büszkévé és nagyképűvé válni, s azt gondolja, hogy minden sikere a
saját tehetségének és erejének köszönhető. Pedig az Örökkévaló leírta a Tórában, hogy minden évben a zsidó újév, Ros Hásháná napján
dönt minden ember megélhetéséről. Az Örökkévaló dönt arról, hogy
mennyit keres majd az ember, hogy mennyi nyeresége vagy mennyi
vesztesége lesz a következő évben.
Vannak olyan emberek, akik bár nagyon sokat keresnek, még sincs
benne egy pillanatnyi örömük sem, sőt átok van rajta. És vannak,
akik bár kevesebbet keresnek, mégis van benne örömük, sőt minden pillanatban örömük van benne. Az Örökkévaló természetesen
azt szeretné, hogy az embernek jó dolga legyen, például egyen rendesen, csak ne felejtsen el utána áldást mondani. Mi a zsidóság lényege?
Hálát adni, hálát adni és hálát adni! Vajon arra az emberre, aki jó az
embertársaival, de nem jó az Örökkévalóval, lehet azt mondani, hogy
jó ember? Ha pont Annak fordít hátat, akinek a legtöbbet köszönheti,
aki ellátja őt és gondoskodott róla? Szerintem nem.
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A Tóra azt írja, hogyha a lélek kiszáll a testből, akkor azonnal elkezdődik az Égi Bíróság. Mi lesz az első kérdés az Égi Bíróságon?
Az, hogy: „Tanultál-e mindennap Tórát?” Vajon miért nem azt kérdezik, hogy mekkora vagyont halmozott fel az ember ezen a földön,
vagy hogy hány lakást, hány autót szerzett vagy mennyi pénzt gyűjtött össze? Bizonyára azért kérdezik tőle azt, hogy mennyi Tórát tanult, mert ez az, ami pozitívan befolyásolja az ember életét. Lehet,
hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy ő vallásos, közben pedig lop, csal, s akkor nyilván nem tanult Tórát, illetve nem úgy tanulta, ahogy kellett volna, és valószínűleg a média, a barátok és minden
más befolyásolja őt. Hiszen, ha valaki úgy tanulja a Tórát, ahogyan
kell, akkor őt bizonyosan jobbá fogja tenni, kevésbé lesz agresszív,
kevésbé lesz irigy és jobb férj, jobb apa, jobb feleség, jobb anya, jobb
ember válik belőle.
A második kérdés, amit feltesznek az embernek az Égi Bíróságnál,
hogy tisztességes, egyenes volt-e az üzleti életben, a magánéletben? A
harmadik kérdés pedig, amit feltesznek neki, hogy várta-e a megváltást, várta-e a Messiást?
Ez a három kérdés az, amit feltesznek minden embernek az Égi
Bíróságon.

A Tóra nagyon érdekes dolgot tanít a szégyenről. A szégyen az egyik
legszörnyűbb érzés, ami létezik a világon. Vannak emberek, akik hajlandóak mindent elveszíteni csak azért, hogy egy pillanatig ne érezzenek szégyent. Például ha valakit ökölvívásban kiütnek, és már
semmi ereje sincs, az utolsó csepp erejével még akkor is megpróbál
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belekapaszkodni a ringbe, és megpróbálja felhúzni magát, hogy azt
mutassa, őt nem ütötték ki. És mindezt azért teszi, hogy ne érezze a
szégyent. Még akkor is, ha borzasztó fizikai fájdalmai vannak és súlyos agysérülést szenvedett. Lehet, hogy a kórházból egy óra múlva
azt közlik, hogy elhunyt, ő mégis megpróbált az utolsó csepp erejével
is felkapaszkodni, hogy azt mutassa, nem ütötték ki. Az ember mindenféle fizikai fájdalmat hajlandó elviselni, csakhogy ne kelljen szégyent éreznie.
Egy zsidó emberről mesélik, hogy amikor bűnt akart elkövetni,
meglátta őt egy nem zsidó ember, és ezért nem követte el azt a bűnt.
Egyszerűen szégyellte és inkább elment. Utána amikor újból el akart
követni egy bűnt, meglátta, hogy ott van egy kétéves gyermek. De hát
mit tudhat, mit érthet ebből egy kétéves gyermek? Semmit. Az illető
mégis rettentően kényelmetlenül érezte és nagyon szégyellte magát a
kétéves gyermek előtt, ezért próbálta elküldeni őt, de ez nem sikerült.
Ezért aztán a szégyenérzete miatt, hogy meglátja a kétéves gyermek,
hogy bűnt akar elkövetni, inkább elment onnan. Utána, egy újabb alkalommal, amikor egy nővel akart bűnt elkövetni, az ágynál ült egy
kutya. Megpróbálta elküldeni a kutyát, de nem sikerült, és ő annyira
szégyellte magát a kutya előtt, hogy azt mondta: „Inkább menjünk,
majd egy hét múlva visszajövünk!” Ennyire szégyellte magát egy kutya előtt. Eddig a példa.
Miután ennek az embernek a lelke elhagyta a testét, az Örökkévaló elé került, aki azt mondta neki: „Te milyen bolond vagy! A kutya
előtt szégyellted magad, előttem pedig nem?! Nyolcvan évig tápláltalak, mindent megadtam neked, amire szükséged volt, házat, autót,
feleséget, családot... Fogalmad sincs, mennyi csodát tettem a testeddel, milliárdnyi csodát azért, hogy élni tudj. Vannak emberek, akik
tolószékben élnek, vannak, akik nem látnak, nem hallanak, te pedig
egészséges voltál nyolcvan éven keresztül, és mégis mit csináltál?”
Vannak emberek, akik mindent magától értetődőnek vesznek.
Az Örökkévaló azt mondta neki: „Te teljesen bolond vagy, egy kutya előtt szégyellted magad, előttem azonban nem?” Pedig a Szóbeli
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Tórában az van írva: „A szem mindent lát, a fül mindent hall és minden le van írva egy könyvben.” Nincs semmi, amit az ember elrejthetne az Örökkévaló elől. Ő mindent lát, mindent hall és minden le van
írva egy könyvben!

Az embernek ezen a világon, itt a Földön van 60, 70, 80 éve, de sokszor elpazarolja ezt az időt. Elpazaroljuk teljesen lényegtelen dolgokra, sőt úgy teszünk, mintha a hobbik például valamiféle előnyt jelentenének számunkra, közben pedig, ami igazán fontos, azt figyelmen
kívül hagyjuk. Valamikor azt mondják az embernek, hogy változnod
kell, mert ha nem változol, egyszerűen veszteség fog érni. Ilyenkor
gyakran mit válaszolunk? Azt, hogy: „Minek változnék? Nem kell
nekem változni, minden jól van úgy, ahogy van.”
Amikor például az ember egy rossz szagú helyen van, egyszerűen hozzászokik a rossz szaghoz, és utána már nem zavarja. Viszont
ha kimegy onnan, és tíz perc múlva visszamegy, rögtön elkezd szenvedni tőle. Miért? Mert ha hozzászokik a rossz szaghoz, egy idő után
nem fogja zavarni.
A „Roots” („Gyökerek”) egy nagyon híres tévésorozat, ami az afrikai Kunta Kinte rabszolgáról szól, aki egy fehér embernél szolgált,
amikor jött egy üzletember, aki megsajnálta őt és elvitte magával
Amerikába. Nem tudta, mit kezdjen vele New Yorkban, de talált egy
helyet a metrónál, ahol cipőket pucolhatott. Kunta Kinte boldog volt,
vígan táncolt, nem volt nála boldogabb ember.
Egy nap arra járt egy gazdag ember, aki látta, milyen nagy örömmel dolgozik, ezért magához vette sofőrnek. Na, ott már más volt
az élete! Egyik nap meglátta Kunta Kintét az az ember, aki elhozta
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őt Afrikából, és azt mondta neki: „Micsoda hálátlan ember vagy te,
megmentettek Afrikából, te meg fogtad magad és leléptél egyik pillanatról a másikra!” Erre azt felelte Kunta Kinte: „Igazad van, de nézd
meg, itt van ezer dollár fizetésem hetente, whisky, cigaretta, mindenem megvan.” Erre azt mondta neki az előző gazdája, hogy: „Dehát
olyan boldog voltál, láttam, ahogy táncoltál, irigyeltelek. Gyere vis�sza!” Kunta Kinte azt felelte: „Ha megölsz, akkor sem megyek vissza!”
Miért mondta ezt? Azért, mert korábban nem tudta, hogy van
jobb dolog is annál, mint, amit csinál. Ha tudta volna, máris nem
örül annyira, hanem próbált volna valami jobb dolgot csinálni.
Így van ez általában az ember életében is. Úgy gondolja, minden
jó úgy, ahogy van: van háza, pénze, felesége, minden jó, nem kell
semmin sem változtatni. Közben azonban sokszor elfelejti az ember,
hogy elveszíti a legfontosabbat, elveszíti az örök életet, a túlvilágot, elveszíti azt, ami igazán értékes.
Ezért érdemes változtatnunk, fejlődnünk, előre néznünk és megtenni mindent azért, hogy egy jobb életet élhessünk már ezen a Földön is, de főleg, hogy megkaphassuk jutalmunkat a túlvilágon!

Az Örökkévaló azt szeretné, hogy nekünk jó legyen. Sajnos manapság elég nehéz az élet, például nagyon magas a válások száma, ami
egyáltalán nem jó dolog. Az Örökkévaló viszont előre gondolt arra,
hogy aki az Ő útján jár, aki az Ő útmutatásait betartja, azt nagyon
nagy eséllyel nem fogja ez a szörnyű csapás érni.
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Mit javasolt az Örökkévaló? Azt mondta: „Hogy ne unjátok meg
egymást, ahhoz kell egyfajta családi tisztaság.” Mit jelent ez? Azt,
hogy amikor a nőnek havi vérzése van, akkor ne legyenek együtt,
és utána még körülbelül egy hétig, amíg egy pici vér is van a nőnél,
nem szabad együtt lenniük. Miért fontos ez? Azért, mert amikor újra
együtt lehet a házaspár, akkor úgy lesznek együtt, mintha újra házasodtak volna és így nem unják meg egymást.
Sajnos a mai életben az emberek többsége szinte úgy él, mint az
állatok, az ösztönei késztetései alapján cselekszik, tulajdonképpen
mindenféle határok és korlátok nélkül. Nekünk azonban értenünk
kell, hogy az Örökkévaló úgy teremtette a világot, hogyha valóban
élvezni akarjuk a materiális és a fizikai dolgokat, akkor közben szünetet kell tartanunk!
Ha belegondolsz, akármilyen steakről, csokoládéról, bármiről legyen is szó, amit nagyon szeretsz, ha mindennap ugyanazt eszed,
egyszerűen meg fogod unni és már nem fogod élvezni. Hogy élvezd
azt a steaket, csokoládét, akármit, ahhoz az kell, hogy szünetet tarts,
és akkor újra fogod élvezni. Ez a titka!
Az Örökkévaló nem véletlenül adott útmutatásokat például a házasságra, a párkapcsolatra vonatkozóan.
Volt egy üzletember, aki hetvenéves korában beteg lett és kórházba került. Odament hozzá az orvos és azt mondta: „Ide figyeljen, itt
van ez a gyógyszer, és én ezzel meg tudom menteni az életét. Tudom,
hogy van 100 milliód, ha 99 milliót ide ad nekem belőle, cserébe odaadom a gyógyszert, és ezzel megmentem az életét.”
Vajon ki az, aki ne adná oda a 99 millióját? Mindenki oda akarná
adni. Miért? Mert mindenki élni akar, hisz mindenki legalább egy kicsit tart a haláltól.
Nézzük meg, milyen abszurd az egész helyzet! Hiszen ez az ember
ötven évig dolgozott, elhanyagolta a családját, a feleségét, a gyermekeit csak azért, hogy még több pénzt szerezzen.
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És mi lett a vége? Az, hogy az egész ötven év kemény munkájának
a gyümölcsét hajlandó volt odaadni még egy nap életért! Gondoljunk
bele, ez teljesen abszurd!
Az emberek nem gondolkoznak, hanem úgy hiszik, hogy azt csinálnak ebben a világban, amit akarnak és annak nem lesznek következményei. Ez nem így van!
Az Örökkévaló olyan világot teremtett, hogyha az Ő útján járunk,
akkor jó életünk lesz ezen a Földön, s ami a legfontosabb: akkor nem
veszítjük el az örök élet lehetőségét. Ez a lényeg! Aki nem az Örökkévaló útján jár, ne csodálkozzon azon, hogy itt ebben a világban sem
lesz jó élete, és sajnos elveszítheti a lehetőséget, azt a jegyet, ami az
örök életre szól, és ez nagy kár lenne!
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A szövegben dőlt betűvel szedett szavak magyarázatai
Cádik: igaz ember. A Biblia Noét, míg a Talmud Józsefet említi az első
cádikként. Napjainkban a chaszid rebbéket vagy nagyon jámbor embereket nevezik így.
Córesz: bú, baj, szegénység (jiddis kifejezés).
HaShem („a Név”): így utalunk az Örökkévalóra, legszentebb négybetűs
nevének a kiejtése helyett.
Kabbala: a titkos tanok összefoglaló gyűjteménye. Alapkönyve a „Széfer Jecirá” („A teremtés könyve”) és a „Zohár”. Ári HáKádosh (a szent oroszlán), Rabbi Jicchák Luria (1534-1572) minden idők egyik legnagyobb
kabbalistája.
Kóser: ami a zsidó törvények szerint megengedett. A fogalom nemcsak a
Tórában felsorolt úgynevezett tiszta állatokra vonatkozik, amelyeket szabad elfogyasztani, hanem mindenre, amit a zsidó törvények megengednek.
Micva: 1) parancsolat; 2) jócselekedet. A nem zsidó népeket a noachita 7
parancsolat, a zsidó népet pedig 613 parancsolat kötelezi. A 613 parancsolat közül 248 cselekvő, 365 pedig tiltó parancsolat.
Midrás: értelmezés, magyarázat, fejtegetés. A gyakorlatban a Tóra értelmezése.
Misna: a Szóbeli Tan első írásbeli összefoglalása a tanaiták által, rabbi Jehuda, a fejedelem szerkesztésében.
Shabbat: szombat. A zsidó nyugalom napja. A Tóra szerint az Örökkévaló
hat nap alatt teremtette a világot és a hetedik napon – szombaton – megpihent. A Shabbat teljes fizikai szünnap és a szellemi kikapcsolódás napja.
Siratófal: a Templomhegyet egykor körülvevő fal megmaradt, nyugati része. A Midrás szerint „Soha nem távozott el az isteni jelenlét a nyugati
faltól” (Tánchumá, Smot 10.). A Siratófal központi zarándokhely Jeruzsálemben; naponta ezrek imádkoznak ott, tanulnak Tórát és tartanak
Bár micva (felnőtté avatási) ünnepségeket. Félünnepekkor sok száz kohanita tart ott látványos áldást (Birkát Kohánim).
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Szentély: az első és a második jeruzsálemi Templom. Az első jeruzsálemi
Szentélyt i. e. 1440 körül Salamon építette, beteljesítve ezzel apja, Dávid
fogadalmát. Ezt i. e. 586-ban a babilóniaiak romboltak le, de – a perzsa Kürosz király engedélyével – i. e. 446-ban újra felépítették, méghozzá pontosan ugyanazon a helyen, ahol korábban az első Szentély állt. A
második Szentélyt több mint 400 év elteltével Nagy Heródes újjáépíttette.
Ezt a rómaiak rombolták le i. u. 70-ben. Az első két jeruzsálemi Szentély
tehát csaknem 1000 éven keresztül állt a zsidó államiság és vallási élet
középpontjában.
Szukkot: Sátoros ünnep, ami hét napig tart. Egyike a három zarándokünnepnek, amikor a zsidó nép apraja-nagyja felment Jeruzsálembe, és ott töltötte az ünnepet, áldozatokat mutatva be a Szentélyben. Szukkot különleges jellegzetessége az ideiglenes sátor, amelyben étkezünk és alszunk, és
a négy fajtából összeálló csokor (Árbá Minim), amire áldást mondunk.
Talmud (Babilóniai és Jeruzsálemi): A Misna és a Gemara összefoglaló neve.
Tanach: A zsidó Biblia rövidített elnevezése. A TaNaCh szó a Tóra (Mózes
5 könyve), a Neviim (a próféták könyvei) és a Ketuvim (szent iratok) szavak kezdőbetűiből áll össze.
Tfilin: imaszíjak. Balkarra és fejre erősített négyszögletes dobozkák, amelyek pergamenre írott tórai verseket tartalmaznak. Napi használatuk (feltevésük, „légolásuk”) minden 13 éven felüli zsidó fiú, férfi számára kötelező, szombatot és ünnepnapot kivéve.
Tfilin légolás: Az imaszíjak feltevése.
Tóra: Tan, Mózes öt könyve. A monoteizmus alapja, a zsidóság kézikönyve,
mely tartalmazza a 613 parancsolatot. A Tóra öt könyvében elmondja a
héber törzsek történetét, a világ teremtésétől Kánaán elfoglalásáig. Az
Írott Tórával (Torá sebiktáv) együtt kaptuk a Szóbeli Tórát (Torá sebáál
pe), amely kiegészítése és értelmezése az Írott Tórának.
Zohár: a Kabbala kézikönyve. Szerzőségét Rabbi Simon Bár Jochájnak tulajdonítja a hagyomány. A XIII. században bukkant fel, addig nem volt
ismert. Jellege midrási, nyelve többnyire arameus.
A szószedetben szereplő fogalmak magyarázatának legfőbb forrása:
Naftali Kraus „Zsidó fogalomtár” című könyve
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A „Tóra és Tudomány” című nagysikerű előadás-sorozat a nyagából készült kiadványunk kivételes betekintést
nyújt az Írott és a Szóbeli Tórában többezer évvel ezelőtt
átadott, a világ teremtésével, mesteri működésével, illetve múltbeli és jövőbeli sorsával kapcsolatos különleges
információk sokaságába. A szaktudományok m
 odern
technikai és technológiai eszközök segítségével végzett
kutatásainak eredményei alátámasztják mindezen tórai
ismereteket, melyeket ebben a kiadványban a tudomány
különböző területeiről hozott példák sokaságán keresztül részletesen és közérthetően bemutatunk.
Ez az előadás-sorozat – karöltve az „Élet a halál után,
lélekvándorlás” című előadás-sorozattal – a világon nagyon sok zsidó embert vitt közelebb az Örökkévalóhoz,
a hagyományokhoz és ezen információk megismerését
követően nagyon sok nem zsidó ember is kérte spirituális betérését a zsidóságba. Mivel nagyon-nagyon fontos
ismeretekről van szó, bízom benne, hogy minél többekhez el fognak jutni ezek a tanítások.
Az ebben a kiadványban leírt ismeretek megváltoztathatják az életedet!

