A Shabbat a zsidóság szent napja, ami péntek napnyugtától a szomba
ti napnyugta utáni első három csillag megjelenéséig tart. A Shabbat szó
„pihenést” jelent, de ez a szombati „pihenés” egészen más egy szombattartó zsidó számára, mint puszta feloldódás vagy kikapcsolódás. E
nap lényeges részei – a pihenés mellett – az emlékezés az Örökkévalóra
és az Ő törvényeinek a tanulmányozása. Vallásos zsidók számára nincs
még egy olyan parancsolat vagy vallási előírás, amely iránt annyi érze
lem, odaadás, rajongás fejeződne ki, mint a Shabbat iránt.
A Tóra e szent nap megtartásának két magyarázatát adja:
– Az egyik magyarázat szerint a Shabbat „a világ teremtésének emlékműve”: „Mert hat napon át alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és
mindent, ami bennük van és megnyugodott a hetedik napon; azért áldotta meg
az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt” (2Mózes 20,11).
– A másik magyarázat szerint a Shabbat „az Egyiptomból való kivonulás emlékműve”: „Emlékezzél meg arról, hogy rabszolga voltál Egyiptom országában, de kivezetett téged onnan az Örökkévaló, a te I-tened erős
kézzel és kinyújtott karral; azért parancsolta neked az Örökkévaló, a te
I-tened, hogy megtartsd a szombat napját” (5Mózes 5,15).
E Shabbatról szóló előadás-sorozat lefordításával és m
 egismertetésével legfőbb célom – mint a Magyar Hidabroot előző két kiadványának
megjelentetésével –, hogy ezen ismeretek eljussanak a magyarországi
zsidóság
hoz és e tudás minél több hittestvéremet közelebb vigye az
Örökkévaló velünk kötött szent és örök szövetségének bizalom- és öröm
teli megtartásához. E kiadvány ezt a nemes célt hivatott szolgálni és bízom
benne, hogy általa sokan közelebb kerülnek az Örökkévaló parancsolata
inak – és benne a Shabbatra vonatkozó parancsolatainak – a megtartásá
hoz, ami számomra is óriási öröm és jutalom!
Köszönöm feleségem, Dr. Tóth Andrea, fiam, Czink Benjámin és egész
családom biztató és kitartó támogatását, ami lehetővé tette ennek az újabb
kiadványnak a megszületését! Köszönöm önkéntes munkatársam, Chaja
kiadványszerkesztői-tervezői munkáját!
Czink Moshe (Tomi)

Ezt a kiadványt áldott emlékű drága szüleim és
a feleségem családjában elhunytak emlékére ajánlom.
Áldott legyen az emlékük!
Shlomo ben Dávid z”l
Hanna Michus bát Dovid Zalmen z”l
Sara bát Jehuda z”l
Joszef ben Moshe Natan z”l
David ben Shmuel Halévi z”l
Arije bát Ávrahám z”l
Jantev ben Moshe z”l
Joszef ben Zwi z”l
Lea bát Ráchel z”l
Eszter bát Ráchel z”l
Réle bát Ráchel z”l
Ráchel bát Réle z”l

Köszönet
Dr. Gai Kricheli úrnak,
aki adományával lehetővé tette
e kiadvány megjelentetését.

Eszter bát Ábrahám z”l emlékére

Köszönet
Asaf Samet úrnak
és családjának
Rabbi Chanoch Gerson ben Jichák z”l
emlékére

Ez egy nagyon fontos és nagyon nehéz Shabbatról szóló előadássorozat, amit csak erős idegzetűeknek ajánlok, és azoknak, akik sze
retnék megtudni a teljes igazságot a Shabbatról!
Korábban is beszéltem már erről a témáról, de más aspektusból.
Idáig inkább arról beszéltem, mit nyer az ember ezen a világon, ha
tartja a Shabbatot. Például ha egy család Shabbat-tartó, akkor en
nek nagyon fontos család-megtartó ereje van, hiszen ebben a rohanó
világban nincs időnk egymásra, nincs időnk arra, hogy megkérdez
zük a házastársunktól: „Mi van veled? Mi történt a héten a gyerekek
kel?” Emiatt a házastársak eltávolodhatnak egymástól és bizony, saj
nos, előfordul, hogy szét is szakadnak családok…
Ebben az előadás-sorozatban egy másik szemszögből, egy másik
aspektusból fogjuk megközelíteni a Shabbat témáját, mégpedig on
nan, hogy mit veszíthetünk azzal, ha nem tartjuk a Shabbatot? Mit
veszíthetünk ezen a világon és a túlvilágon?
Jogosan merülhet fel a kérdés: „Miért pont te beszélsz erről a té
máról? Miért nem hallottunk rabbiktól magyar nyelven mindezek
ről?” Úgy vélem, erről a témáról ilyen formában még tényleg nem
hallhattatok magyar nyelven! Ennek szerintem három oka lehet.
Az egyik, hogy sokan adományokból is élnek és ha valaki az
adományozónak elmondja a teljes igazságot, akkor lehet, hogy nem
fog többet adományozni. Az is lehet, valaki attól fél, hogy nem lesz
meg a minjen, mert így is, sajnos, nagyon vékonyak a minjenek Ma
gyarországon, és attól tarthat, hogyha mindezeket elmondja, akkor
félelmükben az emberek elrohannak a zsinagógából. Én úgy gondo
lom egyébként, hogy pont fordítva történne! A harmadik ok az lehet,
hogyha – I-ten őrizzen! – egy rabbi maga nem tartja a Shabbatot úgy,
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ahogyan az elő van írva, akkor nyilvánvaló, hogy nem fog így, ebben
a formában erről a témáról beszélni. Nagyon fontos hangsúlyoznom,
hogy ebben az előadás-sorozatban én csak egy a témát ismertető be
mondó vagyok. Így aztán, mielőtt valaki megharagudna rám, tudnia
kell, hogy nem én írtam a Tórát, nem én vagyok az Örökkévaló, úgy
hogy ha valakinek nem tetszik majd, amiket mondok, akkor ne hoz
zám forduljon panasszal. Ehelyett tudom javasolni, mivel manapság
egy repülőjegy Izraelbe már nem olyan drága, hogy utazzon el Jeru
zsálembe, és ott a Siratófalnál helyezzen el egy cetlit és írja rá: „Örök
kévaló, én nem értek egyet azzal, amit Te a Shabbatról írtál a Tórá
ban.” Hiszen minden, amiről ebben az előadás-sorozatban beszélni
fogunk, az mind benne van az írott vagy a szóbeli Tórában!
Azt megígérhetem, hogy mindenféleképpen meg fogod kapni a
választ ezen a világon és a túlvilágon is, de azt nem tudom garantál
ni, hogy olyan választ fogsz kapni, amit szeretnél is! Még egy dolog
ról fontos beszélni, mielőtt elkezdjük ezt az előadás-sorozatot, mi
előtt a lényegről beszélnénk, mivel sokan kérdezhetik: „Miért kell
félelmet kelteni az emberekben?” Ezzel kapcsolatban én is kérdez
nék valamit: „Vajon az életetekben van olyan óra, van olyan perc,
van olyan pillanat, amikor nem féltek valamitől?” Hiszen, ahogy ki
nyitjuk a szemünket, arra gondolunk, nehogy elkéssünk a munká
ból, mert félünk, hogy akkor kirúgnak a munkahelyünkről, vagy
ahogy kilépünk az utcára, attól félünk, nehogy elüssön egy autó. Ha
autóval utazunk, attól tartunk, nehogy baleset érjen. Félünk beteg
ségektől, félünk, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, sikeres lesz-e vagy
sem, egészséges lesz-e... Félünk mindenféle dologtól, de amikor ar
ról van szó, hogy „az Örökkévalótól félni”, akkor mindenki fel van
háborodva. Milyen érdekes!
Áldott bölcseink azonban azt mondják, hogyha valaki Egytől fél,
az pedig az Örökkévaló, akkor ő senkitől és semmitől nem fog félni!
Viszont, ha valaki attól az Egytől, az Örökkévalótól nem fél, akkor
mindentől és mindenkitől félni fog. Ez a válaszom a fenti kérdésre.
Azt gondolom, nagyon fontos ezt az előadás-sorozatot meghallgatni
és fontos változtatni az életünkön, hogyha szükséges!
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Fontos ismét leszögeznem, hogy ennek az előadás-sorozatnak nem
az a célja, hogy bárkiben is félelmet keltsen, hanem az, hogy meg
mentse a lelkeket! Ez egy óriási nagy különbség!
Valaki azt gondolhatja: „Vajon mi újat lehet még mondani a Shab
battal kapcsolatban?” Azonban meggyőződésem, hogy az emberek
többsége nem tudja, mi a valódi helyzet ezzel kapcsolatban, és ma
gamról is beszélek, hiszen nagyon sokáig én sem tudtam, hogy mi
az én valódi helyzetem akár a Shabattal, akár más dolgokkal kapcso
latban... Azt gondoltam, hogy élek, eszem, iszom, alszom, nők után
futkározom, majd egyszer csak meghalok és onnantól kezdve min
dennek vége. Aztán amikor elkezdtem Tórát tanulni, akkor nyilván
valóvá vált számomra, hogy ez egyáltalán nem így van!
Arra vonatkozóan pedig szeretnék mondani egy példát, hogy mi
hez hasonlítható, ha az ember nem tudja, hogy mi a valódi helyzete
az életében: ha valakinek fáj a torka, mit tesz? Elkezd különféle torok
cukorkákat, tablettákat bevenni, hogy enyhítse a fájdalmát. Ha ettől
nem múlik el és továbbra is fáj a torka, akkor arra gondolhat, hogy
talán valamilyen allergia okozhatja és elmegy az orvoshoz. Jön egy
vizsgálat, de ha annak nincs eredménye, akkor következhet még egy
vizsgálat, és ha akkor sincs eredmény, ám továbbra is fáj a torka, ak
kor egy újabb vizsgálat... ha ezeket követően sincs meg, hogy mi lehet
a baj, akkor az orvos azt mondhatja, ideje egy komolyabb vizsgálatot
is elvégezni.
Miután az orvos elvégezte a vizsgálatot, odamegy a pácienshez és
azt mondja neki: „Ide figyelj! A helyzet az, hogy egy nagyon súlyos
betegség áll a torokfájás mögött. Ha két hónappal korábban jöttél vol
na, meg tudtunk volna műteni, azonban most már csak egy-két hét
van hátra az életedből.” Sajnos a világban minden nap, minden pilla
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natban van erre példa, amikor valami fáj az embernek és utána közlik
vele, hogy egy-két hét van hátra az életéből.
Az egyik rabbinak pénteken, még a Shabbat bejövetele előtt telefo
náltak, hogy egy barátja nagyon beteg, talán két hét van hátra az éle
téből és azt mondták, látogassa meg minél hamarabb, mert nem lehet
tudni, meddig fog még élni. Egy olyan üzletember barátjáról volt szó,
akinek a rabbi 15 évvel korábban a házában tartott előadásokat, majd
ez az ember tsuvát csinált, megtért az előadások hallgatása után, mert
megértette, hogy mi a helyzete. Azután megtért a felesége, majd a fia
és a lánya is.
Amikor a rabbi a kórház felé ment meglátogatni a beteget, út
közben azon gondolkodott: „Vajon miért tette ezt vele az Örökké
való, hiszen 15 évvel korábban megtért?” Utána az a gondolat jutott
eszébe: „Esetleg már befejezte azt a küldetését, amiért az Örökkéva
ló erre a világra küldte és azért adott neki még egy kis gyötrelmet,
hogy megtisztítsa a lelkét és majd egyenesen a Mennyországba kerül
jön.” A rabbi a kórházban megtapasztalta, hogy az osztályokon, főleg
az intenzív osztályon nincsenek ateisták... mindenki ment hozzá ál
dást kérni, hogy gyógyuljon meg, hogy épüljön fel. Az a helyzet, hogy
mindenkinek az életében van egy pillanat, amikor megérti, hogy csak
Egyvalaki segíthet rajta, az pedig az Örökkévaló! Hiába fordul a fele
ségéhez, a gyerekéhez, a férjéhez, a barátaihoz, a szomszédaihoz, az
ismerőseihez, senki nem tud neki segíteni, és tudja, hogy csakis az
Örökkévaló segíthet rajta.
Mikor a rabbi belépett a kórterembe és látta, hogy a barátja tes
téből csövek lógnak ki, elszörnyülködött, leült mellé és beszélgetni
kezdett vele. A barátja elmondta neki, hogy ő tudja, miért történik
ez vele. Azt mondta azért, mert sajnos újra elhagyta az Örökkévalót.
Megértette, hogy ez a szörnyű dolog miért történik vele. Arra kérte a
rabbit, küldjön valakit, aki az élete még hátralévő részében Tórát ta
nul vele.
Ezt a történetet azért meséltem el, mert gyakran előfordul, hogy
fáj egy kicsit a torkunk vagy fáj egy-két helyen valahol, valamelyik
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testrészünk, majd – I-ten mentsen! – váratlanul közlik velünk, hogy
egy-két hét van csak hátra az életünkből, ha pedig mi nem ismerjük
a valódi helyzetünket, akkor bajban leszünk.
Ugyanígy van a Shabbatot, illetve más dolgokat illetően is! Ha pél
dául egy emberrel, aki nagyon gazdag, akinek megvan mindene, van
nak házai, irodái, stb., majd egyik pillanatról a másikra közlik vele,
hogy csak egy-két hete van hátra az életéből, akkor már semmi sem
fogja érdekelni, az sem, ha egy hónap múlva a lánya férjhez megy.
Egy valami van, alig él, nem érdekli már semmi, pedig előtte még azt
tervezte, milyen csodálatos esküvőt fog a lányának szervezni, de ab
ban a pillanatban, ha kiderül, hogy csak rövid ideje van hátra az éle
téből, akkor már semmi sem érdekli.
A helyzet az, hogy ez a Shabbatról szóló előadás-sorozat eléggé
katasztrofális, nem azért, mert én fogok erről beszélni, hanem azért,
mert az igazság az katasztrofális, és itt erről van szó! De a jó hírem az,
hogy az Örökkévaló ad lehetőséget arra, hogy megmentsd a lelkedet!
És ez a legfontosabb! Ennél nincs fontosabb dolog!

Valaki talán azt gondolja, hogy esetleg az Örökkévaló azt szeretné,
hogy ne mondjuk el a teljes igazságot akár a Shabbatról, akár másról.
A helyzet azonban az, hogy ezek az információk teljesen nyilváno
sak, így aztán egészen biztos, hogy az Örökkévaló azt szeretné, igen
is az emberek tudják, hogy mi a valóság az életüket illetően, és ezek
alapján tisztában legyenek azzal, mi vár rájuk 120 év múlva, amikor a
lelkük elhagyja a testüket.
A Tóra egyébként nemcsak bizonyos, kivételezett emberek, nem
csak rabbik számára készült, hanem minden ember számára! Ha az
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Örökkévaló azt szerette volna, hogy elrejtsük ezeket az információ
kat, akkor egészen biztos, hogy nem írt volna tizenkétszer a Tórában
arról, milyen súlyos büntetés jár annak, aki megszegi a Shabbatot.
Egyértelmű, hogy akkor ilyet nem írt volna! Miután akár egy gyerek
is elolvashatja ezt, akkor ezek után ki mondhatja, hogy az Örökké
való el akarta rejteni ezeket az információkat? Nem akarta elrejte
ni! Azt akarta, hogy tudják! Nagyon sokféle tanításhoz lehet ma már
hozzáférni és egészen biztosan hallottatok is Shabbatról szóló előadá
sokat. Sajnos azonban a legtöbb ember ugyanúgy folytatja az életét,
mint előtte, semmit sem változtat, ahogy mondani szokták, az egyik
fülén bemegy, a másikon pedig kijön mindaz, amit hallott.
Ezt az előadás-sorozatot és a benne elhangzó tanításokat más nyel
veken, több helyen, több országban már sokan hallották, és bizony
ennek hatására, egyik pillanatról a másikra, nagyon sokan elkezdtek
Shabbatot tartani. De vajon mi a különbség? Egyetlen egy különbség
van, más tekintetben ugyanazt mondja mindenki. A különbség, hogy
ebben az előadás-sorozatban mindenki számára nyilvánvalóvá válik,
hogy milyen árat kénytelen fizetni azért valaki, ha megszegi a Shab
batot. Viszont ha valaki ezt megérti, akkor nem kétszer, hanem két
ezerszer fogja meggondolni, hogy megszegje-e a Shabbatot!
Nekem meggyőződésem, hogyha valaki megérti, mit jelent az
Örökkévaló szempontjából a Shabbat, akkor egyszerűen fizikailag
nem fogja engedni a keze azt, hogy Shabbatkor le- vagy felkapcsol
ja a villanyt, vagy például a lába nem fogja engedi, hogy beszálljon
az autóba és megnyomja a gázpedált, egyszerűen fizikailag nem fog
ja engedni, ugyanis megérti, mekkora árat kénytelen fizetni azért a
dologért, ha megszegi a Shabbatot, és rájön, hogy ez neki egyáltalán
nem éri meg!
Néha az emberek azt gondolják, ha nem tudnak valamiről, akkor
az felmenti őket, az segít majd nekik és ez változtat valamin. Az igaz
ság az, hogy hiába fogja valaki a fejét beledugni a homokba, mint a
strucc, ez nem fog segíteni, ez semmit sem fog megváltoztatni. Ez
nem azt jelenti, hogy akkor bármitől is megmenekülhet. Nem er
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ről van szó, és butaság, ha valaki ezt gondolja. Sokan mondják, hogy
majd ha odaérek, akkor majd rebootolom (újraindítom) az Örökké
valóval, meg majd megoldjuk „okosba”. Ott azonban nincs ilyen do
log, az Örökkévalóval nem lehet ezt eljátszani!
Az igazság az, hogy az embernek előbb vagy utóbb szembe kell
néznie a valósággal, nem menekülhet el előle! Egy ember ellen an�
nyit harcolhatsz, amennyit csak akarsz, de az ellen, aki nap mint nap,
pillanatról pillanatra adja az oxigént azért, hogy élj, Vele nem harcol
hatsz! Márpedig Ő az, aki ezeket a törvényeket adta a Tórában. Hogy
ha valamit nem értesz, akkor ne azt mondd, hogy ez hülyeség, hanem
próbálj utánanézni, próbáld felkutatni, mert mindennek megvan a
forrása, megtalálhatod a Szóbeli Tórában, a Talmudban, a Misnában
vagy a Kabbalában. Mindennek megvan a magyarázata! Ezt a lehe
tőséget viszont ne hagyd ki, mert lehet, hogy nem lesz több! Igen
is próbáld megmenteni a saját lelkedet! Ez a célja ennek az előadássorozatnak is, és semmi más!

Először is meg kell értenünk, hogy 613 parancsolat van a Tórában.
Napjainkban, sajnos, ezeknek a parancsolatoknak körülbelül a 80 %-át
nem tarthatjuk, mivel a Szentélyt nagyjából kétezer évvel ezelőtt
lerombolták, és több száz parancsolat a Szentélyhez és az áldozatok
bemutatásához kapcsolódik. Tehát ezeket a parancsolatokat, ha akar
nánk sem tudnánk tartani. Azután vannak olyan parancsolatok,
amelyek csak bizonyos emberekre vonatkoznak: van olyan, ami csak
nőkre, van olyan, ami csak cégtulajdonosokra, hogy például a bért
időben kifizesse a dolgozóinak, és van olyan parancsolat is, ami pél
dául csak kóser metszőkre vonatkozik. Itt megjegyezném, van olyan,
aki késsel vág, leöli az állatot, hogy legyen kóser étel, és van olyan, aki
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az ujjaival, a billentyűzeten öl, ebben az esetben karaktergyilkosság
ról van szó. Van olyan parancsolat, ami egyszer egy évben aktuális,
mint például a Ros Hásáná, Jom Kippur, Szukkot, Peszách, Sávuot ün
nepére vonatkozó parancsolatok. Ezek az ünnepek egyszer vannak
egy évben és a velük kapcsolatos parancsolatokat is természetesen
csak ezeken az ünnepeken kell teljesítenünk. Van olyan parancsolat,
amelyet hét évente egyszer kell teljesíteni, például a Smita évre vo
natkozó, amikor is hétévenként egy évre pihentetni kell Izrael termő
földjét. Van olyan parancsolat, ami csak 50 évenként aktuális, a Jóbél
évben, amikor a föld is, és amikor voltak rabszolgák, akkor a rabszol
gák is felszabadultak, minden felszabadult 50 év után.
Akkor tulajdonképpen hány parancsolat is van ma, ami számunk
ra aktuális? Nyilvánvalóan ismerjük az alap parancsolatokat, a Tíz
parancsolatot, hogy ne ölj, ne lopj, stb. Összességében körülbelül
70 olyan parancsolat van, ami ma napi, heti szinten vonatkozik ránk!
És melyik a legfontosabb ezek közül, melyik az alapja az egésznek?
Az, amelyik a legfőbb szövetséget jelenti az Örökkévaló és az Ő népe
között, az pedig a Shabbat! A Shabbat megtartása a legfontosabb az
összes parancsolatok közül, mert ha nem tartjuk meg, akkor nem lesz
szövetség I-ten és közöttünk. Éppen ezért bízom benne, hogy ennek
az előadás-sorozatnak a hatására minél többen megmentik a saját
lelküket!

Ha van egy tolvaj, például Médof, aki 60 milliárd dollárt lopott el az
emberektől, több száz család minden vagyonát elveszítette, de tartot
ta a Shabbatot, amikor meghal és felkerül az égbe, zsidónak számít
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majd? Igen! Ezzel szemben, ha van egy több diplomás, legfelső bíró
ság bírája, kiváló családapa, megbízható férj, aki fizeti az adókat, aki
elegánsan öltözködik, kinyitja az ajtót mások előtt, mindig u
 dvarias,
egy igazán remek ember, de nem tartja a Shabbatot, akkor a Tóra
szempontjából ő spirituálisan 100%-osan nem zsidónak számít.
Tehát van egy csaló, aki tartja a Shabbatot és zsidónak számít,
és van egy bíró vagy ügyvéd vagy orvos, aki nem tartja a Shabbatot
és az Örökkévaló szempontjából 100%-osan nem zsidónak számít.
Továbbmegyek, ha van egy maffiózó, aki egyébként Shabbatot tart,
ha ő hozzányúl egy pohár borhoz, ami nem főzött bor, és odébb teszi,
meg lehet inni. Ezzel szemben, ha Benjamin Netanjahu, aki hosszú
évekig Izrael miniszterelnöke volt, odébb teszi a poharat, mivel nem
tartja a Shabbatot, azt a pohár bort nem lehet meginni.
Mit ír erről a Tóra? Mózes második könyvében, a 19. fejezet 4.
versében a következőket írja: „Láttátok, milyen csodákat tettem vele
tek Egyiptomban! Hogyha meghallgattok és megtartjátok a szövetsé
get, amelyet kötöttem veletek, akkor sokkal többre lehettek képesek,
mint a többi nép, de csak akkor, ha megtartjátok a szövetséget. Ha
nem tartjátok meg a szövetséget, akkor más népek fölétek kereked
hetnek, hiszen akkor nincs semmi különbség köztetek és a többi nép
között. Kizárólag csak akkor, ha tartjátok a szövetséget.”
Mi egy Királlyal kötöttünk megállapodást! Ha elengeded a király
kezét, akkor abban a pillanatban rabszolga leszel! Amíg kéz a kézben
járunk a királlyal, addig fontos emberek vagyunk! Mint például a po
litikusok, akik mindaddig, amíg egy miniszteri vagy egy államtitkári
pozícióban vannak, addig fontos emberek, mindenki a közelükben
akar lenni. Abban a pillanatban azonban, amikor már nem látják el
azt a feladatot, mit fognak érni ezek az emberek? Semmit.
Ugyanígy van egy zsidó ember az Örökkévalóval kapcsolatban!
Abban a pillanatban, amikor elengedi az Örökkévaló kezét, onnantól
kezdve az Örökkévaló szemében nem ér semmit, hiszen a szövetség
által lettünk az Örökkévaló népe és az Örökkévalót azóta hívják „Iz
rael I-tenének”.
15

A helyzet az, hogyha mi kedvében járunk az Örökkévalónak és tart
juk a velünk kötött szövetséget, akkor Ő is a kedvünkben fog járni!
Ha viszont mi nem járunk az Ő kedvében és megszegjük a szövetsé
get, akkor Ő sem fog a mi kedvünkben járni, aminek az lesz a követ
kezménye, hogy mindent elveszítünk, amit nekünk ígért.
Nekünk, zsidóknak vannak hagyományaink, de hagyományai van
nak a keresztényeknek és a muszlimoknak is. Az Örökkévaló viszont
nem hagyományokat adott nekünk, hanem megállapodást kötött velünk,
mégpedig nem egy tanú, hanem milliók előtt, Izrael egész népe előtt. A
Szináj-hegyen mindenki ott volt és az Örökkévaló ott kötött velünk meg
állapodást. Azt mondta: „Láttátok a tízcsapást Egyiptomban, egész Izrael
népe, láttátok a Vörös-tenger kettéválását és az összes csodákat.”
A Shabbatról Mózes második könyvének a 20. fejezetében olvasha
tunk. Nem véletlen, hogy a Tórában tizenkétszer szerepel a Shabbat,
aminél csak egyetlen egy dolog van többször megemlítve, mégpedig a
betértek szeretete és tisztelete. Az Örökkévaló nagyon szereti és tiszteli
a betért embereket. Miért? Mert nagyon nehéz dolgot visznek véghez.
Ha belegondolunk, elhagyják a családjukat és ahogy mondani szok
ták, élhetnének, mint „Marci Hevesen” könnyű életet, csak Noé hét pa
rancsolatát betartva, ők mégis vállalják a Tóra összes parancsolatának
a betartását. Mondanom sem kell, ez mennyire nem könnyű! Ott van
a kóserság, a tfilin, a Shabbat tartása, a nőknek a mikve, a szemérmes
öltözködés és még sorolhatnám. Ez nagyon-nagyon nehéz dolog! Ép
pen ezért az Örökkévaló nagyon szereti és tiszteli a betért embereket.
Ennek megfelelően harminchatszor ír és figyelmeztet bennünket arra,
mennyire kell szeretnünk és tisztelnünk a betért embereket! Nem sza
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bad becsapni őket, sem fájdalmat okozni nekik. Még az árváknál és az
özvegyeknél is jobban tiszteli és szereti őket, mert nekik még nehezebb
az életük. Szeretném viszont kihangsúlyozni, hogy mindez csak azokra
a betértekre vonatkozik, akik azért tették ezt, hogy tartsák a Tóra pa
rancsolatait, a hobbi betérőkre ez nem vonatkozik.
Tehát, ahogy mondtuk, a betértek szeretetén kívül a legtöbbször
említett dolog a Tórában a Shabbat. Ebből azt kell megértenünk és
megtanulnunk, hogy a Shabbat mindenekfelett áll! Így kell hozzá
állnunk ehhez a kérdéshez, hogy a Shabbat megtartása az Örökké
való szempontjából mindennél fontosabb!

Miután a Shabbat mindenekfelett áll, ezért szenteld meg minden héten!
Hogyan? Szavakkal és tettekkel! Az első dolog, hogy öltözz fel a legszebb
ruhádba, hiszen ez a legszentebb ünnep. Azt gondolom, nagyon sok nép
van, aki örülne annak, ha minden héten lenne egy ünnepnapja. Sajnos a
mi nemzedékünkben pont a zsidók azok, akik nem értékelik ezt, pedig
milyen csodálatos, amikor fehér abrosszal megterítjük az asztalt, amire
a legfinomabb ételek kerülnek és a shabbati gyertyák és imádkozunk és
kiddust mondunk, megszenteljük ezt a csodálatos napot!
Az Örökkévaló azt mondta a Tórájában: „Hat napon keresztül vé
gezzétek a munkátokat – hala meláchot –, de a hetedik napot adjátok
az Örökkévalónak, I-teneteknek!” A Tórában azt írta az Örökkévaló,
hogy 39 ilyen meláchot, ilyen munkavégzési tiltás van.
Rögtön egy engedménnyel kezdem, mert ezek közül nagyon sok –
majdnem a fele – a mi nemzedékünkre már nem is érvényes. 39 ilyen
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tiltott munkavégzés van, de mivel például a többségünk ma már nem
mezőgazdász, nem aratunk, nem vetünk, ezért nagyon sok minden
nem vonatkozik ránk. Itt persze hozzáteszem, hogy locsolni is tilos.
Tehát ha vannak például virágok a lakásunkban, akkor azokat Shab
batkor tilos meglocsolni.
Vannak még más tiltott dolgok is, felsorolok néhányat közülük,
például tilos főzni, takarítani, villanyt kapcsolni, utazni, ragasztani,
vágni, írni, varrni, satöbbi. HaShem a Tórájában azt írta, hogy: „Én
hat nap alatt teremtettem az eget és a földet, és mindent, ami benne
van, a hetedik napon pedig megpihentem. Ezt a napot elneveztem
Shabbatnak és ez egy spirituális nap, ezért ezt a napot megszentel
tem.” Azt írja az Örökkévaló: „Én magam is tartom a Shabbatot és
semmi újat nem hoztam létre ezen a napon. Én szövetséget kötöttem
veled, és ahogy én is tartom a Shabbatot, úgy neked is tartanod kell
azt! Azt mondtam neked, legyél olyan, mint Én! Én semmi új dolgot
nem hozok létre Shabbatkor, ezért te se hozzál létre semmi új dolgot
Shabbatkor!”

Vannak olyan nem vallásos emberek, akik azt gondolják, tilos kemé
nyen dolgozni Shabbatkor és I-ten azt akarja, hogy ne fáradjunk el,
hogy pihenjünk és fizikálisan ne omoljunk össze. De ez a legnagyobb
butaság, hiszen gondoljunk bele, ha például van egy zsidó király, ak
kor neki nem kell Shabbatot tartania? Pedig ő nem fárad el, hiszen
reggeltől estig kiszolgálják. Ám neki is ugyanúgy kell tartani a Shab
batot! Vagy például, ha valakinek minden kedd szabadnap, akkor
ő mondhatja azt, hogy: „Nekem már volt szabadnapom, pihenőna
pom a héten, én már kipihentem magam, ezért nem akarom tarta
ni a Shabbatot?” Természetesen nem, hiszen itt nem erről van szó! A
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Shabbatnak semmi köze ehhez a fajta pihenőnaphoz és fizikai mun
kához. Dafke pont ezt a Shabbatot kell tartani!
Ha van például egy nem vallásos ember, aki a saját házában az első
emeletről a másodikra nehéz kartonokat cipel egész Shabbat alatt, vagy
könyveket visz emeletről emeletre Shabbatkor úgy, hogy a végén annyi
ra megizzad, mintha zuhany alól jött volna ki, tehát fizikailag nagyon-
nagyon elfáradt, mert annyira keményen dolgozott, vajon ő megszegte a
Shabbatot? Nem! Miért? Azért, mert ez nincs benne a 39 tiltott shabbati
munkavégzésben. Ezzel szemben viszont, ha csak egy kis műanyag dol
got egy picit megnyomsz, ha felkapcsolod a villanyt, akkor ezzel meg
szegted a Shabbatot. Miért? Azért, mert a meláchá, az erre a fajta munka
végzésre vonatkozó tiltás benne van a 39 tiltott shabbati tevékenységben.
Tehát, ahogy mondtuk, nincs semmi köze a fizikai munkához.
Vagy például, ha egy orvos, aki szinte meg se mozdul, csak mond
ja a páciensnek, hogy mit tegyen, nyissa ki a száját, vagy megkopog
tatja a térdét, de nem használ semmilyen elektromos műszert, be
rendezést, ő nem szegte meg a Shabbatot. Ezzel szemben, ha ír egy
receptet vagy ír egy számlát, akkor azzal, hogy írt, megszegte a Shab
batot, mert benne van a Törvényben, hogy tilos írni. Vagy ha vala
ki Shabbatkor felszolgál egy helyen, például egy zsinagógában, ahol
bár micva van, keményen dolgozik, ő megszegte a Shabbatot? Nem.
Ebből látható, hogy nincs semmiféle kapcsolat a Shabbat megtartása
és a fizikai munka között. A Shabbat nem a fizikai munkának, nem
a kemény munkának a tiltásáról szól! Ezt nagyon fontos megérteni!

Vannak olyan zsidó emberek, sajnos nem is kevesen, akik kifogást
keresve – mert nem akarnak Shabbatot tartani – azt mondják, azért
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tilos a tűzgyújtás, mert régen nagyon nehéz fizikai munkával kellett
két követ összedörzsölni, hogy tűz keletkezzen. A helyzet az, hogy
ennél nagyobb butaság nincs a világon! Régen, amikor még nem volt
áram, vajon honnan volt fény a házakban? Onnan, hogy a falakban
voltak olyan foglalatok, amikbe olajat öntöttek és kanócot tettek. Egy
hónapra elegendő olajat tettek bele előre.
Egyébként pedig honnan tudták volna, hogy hova mehetnek és
hova léphetnek? Állandó tűzre volt szükségük. Nem volt zseblámpa,
nem volt áram, de állandó tűz volt a házakban. Ha pedig egyik ka
nócról szerették volna egy másik kanócra átvinni a tüzet, akkor az a
Shabbat megszegése lett volna, ezért ezt nem tették. Ennek a világon
semmi köze a kövek dörzsöléséhez! Abban az időben egyébként na
gyon nehéz volt új tüzet gyújtani, éppen ezért szinte soha nem volt
szükség arra, hogy új tüzet hozzanak létre, hiszen csak plusz olajat
kellett beleönteni a foglalatokba. A kövek dörzsölésének magyaráza
tát pedig valaki egyszerűen csak kitalálta, és ez a világ egyik legna
gyobb butasága, mert ilyen nem volt.

Az Örökkévaló Mózeshez fordult és azt mondta neki: „Mózes, mondd
meg a népnek, hogy ügyeljenek a Shabbatra, tartsák meg a Shabba
tot nemzedékről nemzedékre örök szövetségként! Mondd meg ne
kik, hogy a Shabbat megtartása örök jel köztem és Izrael fiai között,
ezzel is megemlékezve arról, hogy hat nap alatt teremtettem a világot,
a hetedik napon pedig megpihentem. Ez az, ami összeköt bennünket!
És tudd meg, Mózes, hogy a Shabbat megtartása által Én, az Örökké
való megszentellek benneteket!”
A Shabbat által van áldás! Az az eredete az áldásnak. Vannak em
berek, akik azt mondják: „Oké, de én Shabbatkor dolgozom és sok
20

pénzt keresek.” De ha megnézzük, ezeknél az embereknél nagyon sok
esetben igaz, hogy sok pénz forog a kezükben, év végén mégis csodál
kozva veszik észre, hogy szinte semmit sem kerestek, csak forgott a
pénz a kezükben. Miért? Mert nem volt rajta áldás. Ezzel szemben
vannak olyan emberek, akiknek ugyan kevesebb pénzük van, keve
sebbet keresnek, de van rajta áldás. És vannak olyan emberek is, akik
a Shabbat megszegése ellenére úgy érzik, van áldás a sok pénzükben
– az ő helyzetük a legrosszabb. Tudjátok meg, hogy ők aggódhatnak
a leginkább. Miért? Mert ez azt jelenti, hogy az Örökkévaló már le
mondott róluk és nem lesz helyük a túlvilági életben.
Írva van: „Megtartottátok a Shabbatot, én pedig megszenteltelek
benneteket.” Nagyon fontos megérteni, hogy a Shabbat nem pihenő
nap, hanem szent nap! Ne tévesszétek össze! Az igaz, hogy pihennek
is az emberek Shabbatkor, mert nem tilos, sőt nagyon jó pihenni, de
ez nem jelenti azt, hogy ez egy pihenőnap. Hanem ez egy szent nap!
Ez óriási nagy különbség!

Az igazság az, hogy egyetlen ember sem szereti azt a szót hallani,
hogy büntetés. Én magam is így vagyok vele, én sem szeretek a bün
tetésről hallani és használni sem szeretem, de azt mégis meg kell ér
tenünk, hogy a jutalom és a büntetés fogalma létezik ezen a világon
is és a túlvilágon is. Ezt nem lehet egyszerűen csak tagadni. Gondol
junk például a gyereknevelésre, bizony a gyermekünknek van, ami
kor jutalmat adunk és van, amikor nincs más választásunk, minthogy
megbüntessük. Ezt nem azért tesszük, mert nem szeretjük vagy ros�
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szat akarunk neki, hanem ellenkezőleg. Azért tesszük, mert ez a ja
vára fog válni.
Az Örökkévaló ugyanígy van velünk is! A Shabbattal kapcsolat
ban nagyon szigorú büntetéseket helyezett kilátásba az Örökkévaló.
Mózes második könyvében a 31. fejezet 15.verse a következőket írja:
„Tartsátok meg a Shabbatot, mert az szent nap a számotokra! Ha va
laki megszegi ezt a szent napot, akkor »mot jumát«.” Mit jelent ez a
»mot jumát«? A »mot« azt jelenti, hogy hamarabb kényszerül az em
ber elhagyni ezt a világot, mint ahogy tervezték számára. A »jumát«
pedig még rosszabb és még szigorúbb ennél, azt jelenti, hogy elveszíti
a túlvilági, örök életet az ember lelke, ami nagyon nagy fájdalom a lé
lek számára. Azt is írja a Tóra ennél a résznél, hogyha valaki megsze
gi a Shabbatot, akkor az Örökkévaló elszakítja a lelkét a népétől, ami
egy iszonyú nagy fájdalom és gyötrelem a lélek számára.
De mi számít a Shabbat megszegésének? Először is az, ha valaki a
szent napból hétköznapot csinál, mindent ugyanúgy tesz, mint a töb
bi napon, ugyanúgy főz, ugyanúgy takarít, ugyanúgy utazik, ugyan
úgy gyújt tüzet és mindent úgy csinál, mint a hétköznapokon.
Felmerül a kérdés, egyáltalán megértjük-e, milyen súlyos árat kell
fizetni azért, ha valaki megszegi a Shabbatot? Bizonyos pillanatnyi
élvezetért az ember nagyon súlyos árat lesz kénytelen fizetni! Érde
mes tehát alaposan meggondolni ezt a dolgot!
Amikor a Tóra azt írja, hogy „cháj” („élet”), akkor az ennek a vi
lágnak az életéről szól. Amikor pedig azt írja, hogy „cháj ve jihje” („él
és élni fog”), akkor nemcsak erről a világról, hanem a túlvilágról is
beszél, ami azt jelenti, hogyha az ember tsuvát csinál, megtér, akkor
élni fog a túlvilágon is. Az az ember, aki zsidó anyától született, ter
mészetesen zsidó és biológiailag mindig is zsidó marad, de ha ez a
zsidó ember nem tartja a Shabbatot, akkor az Örökkévaló egy piros
lapot fog felmutatni neki, ami azt jelenti, hogy elszakítja a népétől. És
mikor tud visszatérni? Akkor, ha még ezen a Földön, amíg a lelke a
testében van, addig tsuvát csinál, megtér.
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Hogyha valaki szeretne közeledni az Örökkévalóhoz, akkor az első
dolog, amit tennie kell, hogy elkezdi tartani a Shabbatot. Ez minden
nél fontosabb, mert ez mindenekfelett áll!
Két dolog létezik, amikor az Örökkévaló szemében – természete
sen nem az én szememben – egy zsidó ember nem számít z sidónak.
Két parancsolat van, amelynek a megszegése azt vonja maga után,
hogy az Örökkévaló azt mondja: „Te nem vagy zsidó!” Az egyik a
Shabbat megszegése, a másik pedig a bálványimádás. Aki ezeket
elköveti, akkor válhat újra zsidóvá az Örökkévaló szemében, ha
tsuvát csinál és megtér ezekből a súlyos bűnökből.

Mózes második könyvében, a 31. fejezet 16-17. verseiben azt írja az
Örökkévaló: „Őrizzétek meg a Shabbatot és őrizzétek meg a szövet
séget, ami közöttem és Izrael népe között van. Ez örök jel közöttünk.”
Mit jelent az, hogy „örök jel”? Ez azt jelenti az Örökkévaló szem
pontjából, hogy Ő abból látja, hogy egy zsidó ember hisz Benne, ha
az illető tartja a Shabbatot. Ez a „jel” közöttünk, nincs mese! Bár
mit mondhatsz, bármit mesélhetsz, nem fogja elhinni neked, hiszen
ez a jel közöttünk, amit több mint 3300 évvel ezelőtt a Tórában le
írt. Tehát hiába csókolgatod akár ezerszer is a mezüzét vagy akár fo
lyamatosan tíz percig a paróchetet a zsinagógában, az Örökkévaló
nak nem fog számítani, hiszen megmondta, mitől fogja elhinni és
látni, hogy te hiszel Benne. Ő egyébként sem azt mondta, hogy ezeket
csókolgasd, hanem azt, hogy meghalld, amit Ő mondott neked. Ez
ahhoz hasonlít, mint amikor egy férfi azt mondja a feleségének:
„Drágám, én annyira imádlak téged, hogy egy percig sem tudok élni
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nélküled”, majd egy perc múlva – I-ten őrizzen! – pofon vágja. Vajon
ki fogja ezek után elhinni neki, hogy szereti a feleségét? Ugyanígy van
az Örökkévalónál is: „Ott van a jel, abból fogom tudni, hogy te hiszel
Bennem vagy nem hiszel Bennem!”
Ha megnézed a Tízparancsolatot, amiben szintén le van írva a
Shabbat megőrzése, és megnézed, milyen helyet foglal el benne, ab
ból is láthatod, hogy ez sokkal, de sokkal komolyabb dolog, mint
amit képzeltél, mint amit gondoltál, és főleg, mint amit tudtál! Hi
szen ettől függ a túlvilági élet, az örök élet. Ez nem egy egyszerű bűn.
Van különbség bűn és bűn között! Ha egy másfajta bűnt követ el
valaki, attól még nem változik meg a státusza. Viszont van két bűn,
amit már említettem – ha valaki megszegi a Shabbatot vagy bálvány
imádást követ el –, akkor az Örökkévaló szempontjából megválto
zik a státusza, nem számít zsidónak. „Oké” – sokan azt mondják –,
„én zsidónak születtem, nincs olyan, hogy ne lennék zsidó.” Persze,
az én szememben így van, de itt nem az én szememről van szó, itt az
Örökkévaló szeméről van szó! Az Ő szempontjából nézve.
Egy példával szeretném ezt illusztrálni: Egy fiatal párnak van egy
nagyon drága belépőjegye egy koncertre, egy olyan eseményre, aho
vá 300 dollárba kerül minden egyes jegy. A fiatal pár elmegy a kon
certre, ahol a bejáratnál a jegyszedő elkéri és megnézi a jegyeiket.
A jegyszedő nézi, vizsgálja, úgy nézi, mintha valami gyémánt lenne
a kezében. Azután rájuk néz és megkérdezi tőlük: „Honnan van ez
a jegy?” Azt válaszolják, hogy kapták. „Oké” – mondja a jegyszedő
–, „de én nem engedhetlek be benneteket ezekkel a jegyekkel!” „De
miért, ott van a jegy és érvényes?” – kérdezik meglepetten. A jegy
szedő megfordítja a jegyet és megmutatja nekik, hogy a jegy hátulján
fel vannak tüntetve a belépéshez szükséges elengedhetetlen feltéte
lek, például öltöny és csokornyakkendő viselése, és különféle más fel
tételek. „Tehát igaz, hogy van belépőjegyetek” – mondja a jegyszedő
–, „de nem feleltek meg a feltételeknek. Idejöttetek edzőcipőben, far
mernadrágban, így nem feleltek meg azoknak a feltételeknek, ame
lyek szükségesek ahhoz, hogy bemehessetek a koncertre.”
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Így van ez a zsidósággal is! Ha valakinek az édesanyja zsidó, ha
zsidó anya szülte, neki automatikusan van egy jegye, de ennek a
jegynek a figyelembevételéhez hozzátartoznak feltételek, amelyek
rögzítve vannak. És ha valaki megszegi ezeket a feltételeket, akkor,
sajnos, ez a jegy érvénytelenné válik!

Nagyon határozottan szeretném leszögezni, hogy aki zsidó anyától
született, természetesen biológiailag, amíg ezen a Földön él, mindig
zsidó marad, még akkor is, ha valaki – I-ten őrizzen! – kitér vagy át
tér egy másik vallásra. (Itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy
csak az az ember képes – akár gondolatban is – kitérni vagy áttérni
egy másik vallásba, aki egyáltalán nem ismeri a saját vallását, a zsidó
vallást. Ugyanis aki ismeri, azt az embert nem lehet megvezetni, egé
szen biztos vagyok benne. Felelősségem teljes tudatában mondom:
biztos, hogy nem fog egy másik vallásba áttérni. Ha valakinek bár
milyen kétségbe van efelől, látogasson el a magyarhidabroot.hu web
oldalra és ott keresse meg a „Tóra és Tudomány” előadás-sorozatot,
amiből egyértelműen látni fogja, hogy az egyetlen valódi és igaz val
lás az a zsidó vallás, az összes többi egy gyengített másolat. De igazá
ból nem erről akarok beszélni, nem ez a témánk most.)
Arról szeretnék beszélni, hogy aki zsidó anyától született, biológi
ailag valóban zsidó marad, amíg csak él, de az Örökkévalónál más az
elbírálás szempontja. És ez nem lehet tárgyalás vagy vita kérdése, ez
zel nem lehet vitába szállni. Ugyanúgy nem, mintha valaki azt mond
ja a bíróságon: „Bíró úr, én hajlandó vagyok abbahagyni a gyilkolást,
nem fogok többet gyilkolni, ha kapok engedélyt arra, hogy nemi erő
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szakot követhessek el.” Nyilvánvaló, hogy ez egy badarság! Mindenki
tudja, hogy természetesen ez nem így működik. Azt is szeretném ki
hangsúlyozni, hogy az a zsidó ember, aki tartja a Shabbatot, ez nem
jelenti azt, hogy neki – I-ten őrizzen! – szabad lopni, gyilkolni, csal
ni vagy ilyen dolgokat csinálni, mert ha ezt teszi, azért nagyon súlyos
büntetést fog kapni. Van azonban egy nagy különbség a kettő között!
Mert ha ezeket elköveti is, zsidó marad, de aki bálványimádást követ
el vagy megszegi a Shabbatot, annak megváltozik a státusza is, és az
Örökkévaló szemszögéből nézve nem számít zsidónak.
A Shabbat megtartása annyira lényeges dolog, hogy igazából tilos
lenne felhívni a Tórához azt, aki megszegi a Shabbatot, és tilos lenne
„ámen”-t mondani az ő áldására. Ha belegondolunk, ma Magyaror
szágon, például Budapesten hány minjen lenne, ha csak olyan embe
reket hívhatnának fel, akik tartják a Shabbatot? De attól még ez va
lójában így van! És azt is el kell ismerni, hogy ez az igazság, még ha
nagyon fájdalmas is, de attól még ez mindig igaz marad és nem fog
megváltozni!
Például, ha egy embernek fáj a füle, elmegy az orvoshoz és azt
gondolja, hogy kap egy kis cseppet, amit becsepegtet a fülébe és utá
na minden rendben lesz. Az orvos viszont megvizsgálja, belenéz a
fülébe és ad neki egy beutalót MRI-vizsgálatra. Mi történik ilyenkor?
Az ember azonnal elkezd aggodalmaskodni. Mi lesz a szívével? Egy
ből gyorsabban fog dobogni. Megkérdezi: „Doki, miért adtál nekem
ilyen beutalót? Mit láttál?” Az orvos próbálja őt megnyugtatni, hogy
ez csak egy rutinvizsgálat, satöbbi. Ettől meg fog nyugodni? Nem fog
megnyugodni. Továbbra is ideges lesz és mindaddig nem fog tudni
aludni, amíg nem kap egy jó eredményt a vizsgálat után. Ilyenek va
gyunk és ennyire fájdalmas az igazság! Nyilvánvalóan a spiritualitás
ban ez még inkább érvényes!
A Shabbat megtartásával kapcsolatban bármennyire is fájdalmas,
amit mondok – amit természetesen nem én mondok, mert nem én
írtam a Tórát, hanem az Örökkévaló –, ha az Örökkévaló nem írta
azt, hogy a 21. században ez már nem lesz érvényes, akkor ez azt je
26

lenti és erre nagyon sok bizonyíték van, hogy a mostani időkben is
ugyanúgy érvényes, mint 3000, 2000 vagy 1000 évvel ezelőtt volt!

Vajon mit mond a zsidó törvénykönyv a Shabbat megszegőjével kap
csolatban? Mi a büntetése? A Shabbat megszegőjének a büntetése a
megkövezés, ami a legsúlyosabb büntetésnek számít. Amikor állt a
Szentély, volt Szanhedrin, Vének Tanácsa, amely 71 emberből állt. Ez
a 71 bölcs ember döntött arról, ha valakit – I-ten őrizzen! – halálra
kellett ítélni. Miután ma nincs sem Szentély, sem Szanhedrin, ezért
nincsen halálos ítélet, sem gyilkosság miatt, sem bálványimádás mi
att, sem Shabbat-szegés miatt.
A Tóra alapján viszont négy különböző halálozási büntetést kü
lönböztetünk meg. Az egyik a megfojtás, ami olyan, mint az akasztás.
A másik a lefejezés. A harmadik a tűzgolyó, amelyet lenyomnak a
száján keresztül és úgy elégeti az egész szervezetét. A negyedik pedig
a megkövezés, ami a legsúlyosabb, és az jár tulajdonképpen a Shab
bat-szegőnek.
A Tóra a következőképpen írta le a megkövezést: először is azt,
akire ezt a büntetést kiszabták, átöltöztették rabruhába, pizsamába,
és bármilyen nagy embernek is számított korábban, abban a ruhában
vitték föl egy nagy hegyre, és ezt az egész nép szeme láttára tették,
ami a lehető legszörnyűbb volt annak az embernek. Amikor érezte
azt a borzasztó nagy szégyent, hogy mindenki őt nézi, ez mindennél
borzasztóbb volt számára, még a halálnál is. Majd miután felértek a
magas hegyre, onnan lelökték – azt írja a Tóra – és zuhanás közben
valószínűleg meghalt, de ha nem, akkor utána egy nehéz sziklát
engedtek rá és kövekkel dobálták. Ez egy borzasztóan szörnyű dolog,
de azt írja a Tóra, hogy ez jár a Shabbat megszegőjének.
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Mondok viszont egy nagyon jó hírt: soha nem hajtottak végre
ilyen büntetést! Még a finomabb halálbüntetés is a lehető legritkáb
ban, tulajdonképpen 70 évente, ha egyszer előfordult. Miért? Azért,
mert senki nem akarta egy másik zsidó embernek a halálát. Leg
először is mindig figyelmeztetni kellett az illetőt, aki ilyen bűnt el
követett. Annak idején nagyon ritka volt, hogy valaki nyilvánosan
megszegte a Shabbatot, de ha valaki ezt mégis megtette, akkor őt fi
gyelmeztetni kellett, és ha még egyszer elkövette, akkor annak súlyos
következményei lettek. Egyébként mindenhez két tanú kell a zsidó
ságban, ebben az esetben is így van. Amikor valaki esetleg másod
szorra is elkövette ezt a bűnt, akkor jelentették a bíróságnak, a bíró
ság pedig behívta a két tanút. A bíróság viszont addig faggatta ezt a
két tanút, amíg nem találtak valami ellentmondást a tanúvallomá
sokban, hiszen nem akartak ilyen halálos ítéletet hozni.
Itt nem is ez a lényeg, hanem, hogy mit mondott az Örökkévaló ez
zel kapcsolatban? Az Örökkévaló azt mondta: ez járna, ez jár nekünk
a Shabbat megszegéséért. Természetesen nagyon-nagyon sokkoló, ha
ilyet hall az ember. Igaz az is, hogy ilyen büntetést nem hajtanak végre
itt, az életünkben – hála I-tennek! –, de azt nem szabad elfelejtenünk,
hogy van túlvilági élet is, amikor elhagyja a lélek a testet, és akkor a Tóra
és a Kabbala információi szerint, nem maradnak el a súlyos büntetések.
Így aztán az egyetlen helyes út a tsuva, a megtérés, hogy ne legyen ré
szünk – I-ten őrizzen! – súlyos büntetésben.

A Tóra azt írja, hogy a Shabbat megszegője ezzel tagadja az egész Tó
rát és tilos azt mondania, hogy: „Hiszek a Tórában!” Miért? Mert ez
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hazugság! Hiszen, ha hinne a Tórában, akkor természetesen tartaná a
Shabbatot! De így, a Tóra szerint, ez az ember, aki megszegi a Shabba
tot, nem hisz I-tenben, nem hisz a Tórában és nem hisz a büntetésben
sem. Mert ha hinne benne, akkor nem szegné meg a Shabbatot. Ha
például adok valakinek egy pohár vizet és azt mondom, hogy abban
a vízben méreg van, és az illető ennek ellenére mégis megissza, akkor
az azt jelenti, hogy nem hisz nekem, nem hiszi el azt, amit mondtam.
Viszont, ha nem issza meg, akkor ez annak a jele, hogy hisz nekem.
Tehát ha valaki hisz a Tórában, akkor egészen biztos, hogy nem
fogja megszegni a Shabbatot, főleg pedig nem hajlandó lemondani az
óriási jutalomról. Mi ez az óriási jutalom, amit az Örökkévaló ígért
nekünk? Az örök élet! Miért mondanánk le róla? Azért, hogy Shab
batkor utazzunk? Hogy felkapcsoljuk a villanyt? Ezért érdemes le
mondani erről az óriási jutalomról?
Akkor hát mégis miért teszik ezt az emberek? Azért, mert igazából
nem tudják, mit kockáztatnak ezzel. Azt mondják például, hogy ezt
a rabbik találták ki, miközben nyilvánvaló és a „Tóra és Tudomány”
előadás-sorozatban egyértelműen sikerült bebizonyítani, hogy em
ber nem adhatta a Tórát, csakis az Örökkévaló! Tehát arról van szó,
hogy az emberek csak sajnáltatják magukat, kifogásokat keresnek és
próbálják magukat azzal nyugtatni, hogy ezt a rabbik adták és nem
az Örökkévaló.
A valóság azonban az, hogy ez nem igaz! A helyzet az, hogy az
emberek nem tudják, nem ismerik az igazságot. Nem ismerik azt a
katasztrofális helyzetet, amiben vannak, mert a rabbik nem mondják
el nekik az igazságot, mert félnek elmondani nekik.
Viszont én – I-ten segítségével – bebizonyítom és bízom abban,
hogy minél több olyan ember lesz, aki ennek az előadás-sorozatnak a
hatására úgy dönt, hogy elkezdi tartani a Shabbatot, mert rájön, mek
kora nagy veszteség éri, milyen súlyos árat kell fizetnie azért, ha nem
tartja a Shabbatot, amit az Örökkévaló megparancsolt nekünk, mint
örök szövetséget és örök jelet közte és Izrael népe között.
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Vannak esetek, amikor egy orvosnak nagyon rossz hírt kell közölnie
a beteggel, például, hogy sajnos gyógyíthatatlan a betegsége. Ilyen
kor előfordul, hogy az orvos a nővérnek adja át ezt a feladatot, hogy ő
mondja el a betegnek, hiszen tulajdonképpen a világ legnehezebb dol
ga, amikor például egy 30 éves embernek azt kell mondani, hogy két
hét van hátra az életéből. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat és sok
olyan ember van, akinek nincs bátorsága elmondani az igazságot, pe
dig az igazság attól még igazság marad, és nem változik. Különösen
igaz ez a spiritualitásban. Mit lehet tenni? A Tórát és a törvényeket nem
én írtam, nem én adtam, és a Tóra azt írja, legyünk óvatosak a vitákkal.
De itt nem vitáról van szó, hanem a lélek megmentéséről.
Az Örökkévaló áldását adja arra az emberre, aki felébreszti spiritu
álisan a többi embert. Az Örökkévaló nagyon szereti azt az ember, aki
elmondja az igazságot azoknak, akik bűnt követnek el. Miért? Azért,
mert előbb vagy utóbb úgyis szembesülniük kell vele, nem mene
külhetnek előle, és ha nem mondaná el valaki nekik az igazságot,
akkor hogyan változtathatnának a magatartásukon? Én például na
gyon örültem, amikor nekem elmondták az igazságot, és így tudtam
változtatni az életemen.
120 év múlva, amikor az ember lelke elhagyja a testét, akkor úgy is
szembesül vele és óriási meglepetésben lesz része, ezért aztán sokkal
jobb, ha jön valaki, aki szemtől-szembe elmondja az igazságot, aho
gyan én is megpróbálom, mert akkor van lehetőség arra, hogy javíts!
Hála I-tennek, egyre több olyan ember van a világban, aki tsuvát csi
nál és megtér ilyen és ehhez hasonló előadásoktól, tanításoktól vagy
könyvektől, CD-n vagy bármilyen más eszközön meghallgatott taní
tásoktól, amitől megtérnek és tsuvát csinálnak. Ez nagyon-nagyon
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fontos, mert addig, amíg a lélek a testben van, amíg a gyertya ég, ad
dig lehet változtatni, utána már sajnos nem.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy a mi nemzedékünkben miért nem
tartanak többen Shabbatot? Hogy lehet az, hogy körülbelül a zsidók
húsz százaléka tartja a Shabbatot? Erre egyszerű a válasz. Azért van
így, mert nem mondták el nekik az igazságot, sőt még csak a negye
dét sem az igazságnak! Ez a helyzet és ez nagyon nagy probléma!
Azt kérdezték egy nem vallásos zsidó embertől: „Ugye tudod, hogy
a Shabbat egy pihenőnap?” Azt válaszolta: „Igen, tudom.” „És azt is
tudod, hogy a Shabbat egy szent nap?” – kérdezték tőle. „Igen, azt
is tudom” – felelte. De a helyzet az, hogy ez semmit nem mozgatott
meg benne, ugyanúgy folytatta tovább az életét, mint addig. Miért?
Azért, mert senki nem mondta el neki, hogy a Shabbat megszegé
se tulajdonképpen sokkal nagyobb bűn, mint gyilkolni. Ez bármen�
nyire is abszurd a mi, emberi agyunk számára, meg kell értenünk! A
Tórát nem ember írta, azt az Örökkévaló adta, és Ő azt mondta, hogy
a Shabbat megszegésének a bűne súlyosabb, mint a gyilkosság. Ezt
egyébként azzal is lehet magyarázni, hogyha valakit – I-ten őrizzen!
– meggyilkolnak, az szörnyű dolog, de ha ő tartotta a Shabbatot, tar
totta a micvákat, akkor neki lesz túlvilági élete. Aki viszont nem tar
totta a Shabbatot, el lesz szakítva a túlvilágtól.
Honnan tudjuk, hogy a Shabbat megszegéséért nagyobb b
 üntetést
ad az Örökkévaló, mint a gyilkosságért, ami tényleg abszurdnak hang
zik? Két dologból lehet ezt biztosan tudni. Az egyik a Tízparancsolat
ban elfoglalt helye. Ha megnézzük, láthatjuk, hogy a Tízparancsolat
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ban a Shabbat megőrzése a negyedik helyet foglalja el, a gyilkosság
pedig a hatodikat. Nyilvánvaló, hogy a negyedik parancsolat előbb
van, mint a hatodik. Innen tudjuk többek között, hogy a Shabbat meg
őrzése még fontosabb, mint az, hogy valaki ne gyilkoljon, ami ter
mészetesen szintén nagyon-nagyon fontos, nehogy valaki félreértse,
hogy szabad gyilkolni, mert nem és ez nem erről szól! A másik dolog,
amiből tudjuk, hogy a Shabbat megszegéséért nagyobb a büntetés,
mint a gyilkolásért, az az, hogy milyen büntetés jár az adott bűnért.
Valaki például ott állt a bíróság előtt, ahova hoztak egy fogvatar
tottat, akitől megkérdezték: „Mennyit kaptál?” Azt válaszolta: „Hat
hónapot.” Arra a kérdésre, hogy miért, már nem tudott válaszolni,
mert betették az autóba. Pár perccel később hoztak egy újabb fogva
tartott, tőle is megkérdezték: „Mennyit kaptál?” „Életfogytiglant” –
felelte, de arra a kérdésre, hogy „miért, mit csináltál?”, arra már ő sem
tudott válaszolni, mert őt is betették az autóba. Jött egy tévétársaság
és megkérdezte azt az illetőt, aki ott állt a bíróság előtt: „Te itt állsz
már két órája, szerinted melyiküknek nagyobb a bűne? Milyen bün
tetést kaptak?” Erre azt válaszolja: „Én nem tudom, milyen bűnt kö
vettek el, de azt tudom, hogy a másodiknak a bűne sokkal nagyobb,
mint az elsőé. Honnan tudom? Onnan, hogy a második életfogytig
lant kapott, míg az első hat hónapot.” Innen lehet tudni, melyik a sú
lyosabb bűn. Ugyanígy van a Shabbattal kapcsolatban is! A Shabbat
megszegéséért, sajnos, szigorúbb büntetés jár, mint a gyilkosságért,
bármennyire is abszurd és bármennyire is furcsán hangzik.

Ha megnézzük a Tórát, láthatjuk, hogy a gyilkos számára a Tóra
szerinti büntetés a halálbüntetés egyik legkönnyebb formája. Ezzel
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szemben, ha megnézzük a Shabbat megszegőjének a büntetését, az
ennél sokkal súlyosabb, ami egyszerűen elképesztő! Ha részleteseb
ben megvizsgáljuk, hogy nézi az Örökkévaló ezt a két dolgot, akkor
azt láthatjuk, hogy a Shabbat megszegője e tettét követően az Örök
kévaló szemében spirituálisan nem számít zsidónak, egy zsidó gyil
kos azonban a bűne elkövetése után is zsidó marad.
Ha tovább vizsgáljuk ezt a témát, azt is láthatjuk, hogy a Tóra sze
rint a Shabbat megszegőjének a lelkét elszakítja az Örökkévaló a né
pétől, ami borzasztó nagy gyötrelem és fájdalom a lélek számára.
Természetesen arról a világról beszélek, ahová a lélek 120 év múlva
kerül, nem erről a világról, mert itt, ebben a földi világban biológia
ilag zsidó marad az ember, akármit is tesz. A zsidó gyilkost viszont
nem szakítja el a népétől a halála után, tehát továbbra is a népe között
marad a lelke. Mielőtt valaki félreértené, természetesen nem a gyil
kosságot szeretném propagálni – I-ten őrizzen! –, hiszen egy szörnyű
bűnről van szó és nagyon szigorú büntetést kap érte az, aki elköveti,
viszont azt is világosan kell látnunk, hogy egy gyilkos, amikor elkö
veti ezt a szörnyű tettét, akkor valakinek a fizikai életét veszi el, a lel
két viszont nem tudja elvenni. Tehát ha az az ember, akit meggyilkolt,
elhagyja ezt a földi világot és tartotta a Shabbatot, tartotta a micvákat,
akkor a túlvilágon egy nagyon jó helyre fog kerülni. Ezzel szemben,
aki megszegi a Shabbatot, ezzel tulajdonképpen a saját lelkét öli meg.
Ha mindezeket megnézzük, láthatjuk, hogy az Örökkévaló a Shab
bat megszegőjére sokkal jobban haragszik, mint a gyilkosra. Ezek
után, ha valaki televíziót néz, amit én nagyon nem javaslok, csak a
mazochistáknak, akkor tudnia kell, hogyha a televízióban egy gyil
kost vagy másfajta bűnözőt lát, akkor legyen óvatos az illető elítélésé
ben, mert az az abszurd helyzet állhat elő, hogyha ő esetleg nem tartja
a Shabbatot, akkor az ő helyzete sokkal rosszabb lesz az Örökkévaló
szemében, mint a gyilkosé. Ez az igazság, akár tetszik, akár nem! A
Tórát nem én írtam, nem én határoztam meg a törvényeket, ezek az
emberi észt felülmúló dolgok, mégis meg kell értenünk mindezeket!
Ezért aztán az egyetlen dolog, amit tehetünk, a felébredés. Ébresztő
mindenki számára, és ezt elsősorban a magam számára mondom, de
33

amikor engem felébresztettek ilyen szempontból spirituálisan, akkor
én nem szidtam azt, aki nekem elmondta az igazságot, nem átkozód
tam, nem szitkozódtam, hanem ellenkezőleg, nagyon hálás voltam.
Teljes szívemből, teljes lelkemből hálás voltam, mert felébresztett en
gem, és ezzel már ebben a világban is egy sokkal szebb és jobb életet
adott nekem. Nem beszélve arról, hogyha majd kiszáll a lelkem a tes
temből, akkor minden valószínűség szerint az Égi Bíróságon sokkal
jobb lesz a helyzetem, mint előtte volt. Ez nem azt jelenti, hogy már
teljesen jó minden és mindent kijavítottam, de a helyzetem összeha
sonlíthatatlanul jobb lehet, mint ami előtte volt.
Ugyanígy ti is addig tudtok változtatni, amíg a lélek benne van a
testetekben. Csak addig, amíg a gyertya ég! Attól a pillanattól fogva,
amikor a lélek kiszáll a testből, semmit sem tud tenni. És sajnos az
a kellemetlen meglepetés érheti – mivel, ha a lélek kiszáll a testből,
mindent pontosan fog látni, hiszen ott már nincs fizikai korlát, nincs
test –, hogy rögtön pontosan látni fogja, mekkora hibát követett el,
mekkorát tévedett például azzal, hogy nem tartotta a Shabbatot. És
kár lenne erre jutni! Éppen ezért azt javaslom, hogy már most kezdd
el lépcsőzetesen tartani a Shabbatot, akár apró lépésekkel, hogy pél
dául, ha cigarettázol, akkor tíz szál helyett ne szívj el csak hetet, és az
el nem szívott három szálnál gondolj arra, hogy ez a Shabbatért van,
ez az Örökkévalóért van! Vagy ha például egész nap be volt kapcsol
va a számítógéped, akkor először legalább három órára kapcsold ki,
csakis a Shabbat kedvéért. Vagy ha a telefonod állandóan nyitva volt,
azt is kapcsold ki három-négy órára, csakis a Shabbat kedvéért, és
szépen lassan meg fogod látni, hogy lépésről-lépésre mennyivel jobb
lesz, és el fogsz érni, el fogsz jutni a teljes Shabbat-tartásra, és ez a
legjobb dolog, amit megtehetsz a saját érdekedben. Nem az én érde
kemben, én nem kapok ezért jutalékot, azt nem mondom, hogyha én
segítettem, azért spirituális jutalékot nem kapok, de semmilyen földi,
anyagi jutalmat, pénzt nem kapok, és nem ezért mondom el mind
ezeket. Tehát azt javaslom, próbáld a saját kezedbe venni az életedet
és próbálj változtatni rajta addig, amíg ez lehetséges! És ehhez na
gyon sok sikert kívánok!
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Rámbám (Rabbi Mose ben Májmon, Majmonidész, 1137-1204) a
legnagyobb poszeh háláchá, aki a zsidó törvényeket meghatározta,
természetesen a Tóra alapján, a Talmud Chulin traktátusának 2. feje
zetében azt írta, hogy a Shabbat megszegése tulajdonképpen egyenlő
a bálványimádással. Nagyon-nagyon érdekes, hogy a Tóra írt Rám
bámról 2400 évvel a születése előtt, kódokkal természetesen, ami
benne van a „Tóra és Tudomány” előadás-sorozatban is, vagyis, hogy
a Talmud kódokkal leírta Rámbám nevét, leírta azt is, mivel foglalko
zik majd, és azt is, hogy a 613 parancsolatról könyvet fog írni. 2400
évvel a születése előtt! „Pele plaim!” „Csodák csodája!”
Mindenesetre, ha ezután Shabbatkor a slusszkulcsot elfordítod az
autóban vagy lekapcsolod a villanyt, akkor tudnod kell, ez annyit je
lent, mintha egy Buddha-szobor előtt meghajolnál és megcsókolnád
a lábát. Vajon melyik zsidó lenne erre képes?
Nagyon érdekes történetet mesélt egy megtért, tsuvát csinált zsi
dó ember, aki egy ideig Indiában élt. Ő mesélte, hogy Indiában, mint
tudjuk, nagyon sok a bálvány, nagy arany szobraik vannak. Izraeliek
is mentek oda, mert ők is szerették volna megnézni. Amikor azonban
odaértek, látták, hogy az ajtó direkt úgy van kialakítva, hogy annak
az embernek, aki bemegy a szoborhoz, a bálványhoz, először meg
kell hajolnia. Erre az okos izraeliek mit találtak ki? Reverzzel, tolatás
sal mentek be, mintha ez egyébként valamit is számítana. De ők nem
tudják, hogy a Shabbat megszegése ugyanazt jelenti, mintha megha
joltak volna és megcsókolták volna Buddha szobrát. Milyen érdekes,
hogy kevésbé zavarja őket az, ha bemennek egy Buddha-szoborhoz
vagy bármilyen más bálványszoborhoz, mint a Shabbat megszegése!
Ez azt jelenti, valószínűleg nem tudják, hogy mi a helyzet ezzel kap
csolatban? Ugyanis ez a két parancsolat, a Shabbat m
 egszegése és a
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bálványimádás az, aminek a megítélése eltér az összes többi paran
csolattól. Miért? Azért, mert a Shabbat az örök szövetség, az örök jel
Izrael népe és az Örökkévaló között!
Ha valaki megszeg egy másfajta parancsolatot, ami természetesen
nem jó és nyilvánvalóan azért is felelősséget kell vállalnia, de attól az
az ember zsidó marad ebben a világban és a túlvilágon is, viszont, ha
a Shabbatot megszegi, akkor attól kezdve az Örökkévaló előtt nem
fog minden szempontból zsidónak számítani.
Ezért mindezeket nagyon át kell gondolnunk, és minél előbb el
kell kezdeni Shabbatot tartani azoknak is, akik eddig nem tették! Igaz,
hogy senki nem mondta el nekik a teljes igazságot ezzel kapcsolatban,
de meg kell érteniük, hogy az Örökkévaló hogyan viszonyul ehhez a
kérdéshez, vagyis, hogy az Ő szempontjából mennyire súlyos bűnnek
számít a Shabbat megszegése. Éppen ezért mindenkinek el kell
kezdenie akár kis lépésekben, fokról-fokra, de tartani a Shabbatot!

Nagyon érdekes dolog következik, mégpedig a Szentély idejéből. Ab
ban az időben, ha például egy zsidó embernek kislánya született, ak
kor természetesen akart áldozatot bemutatni azért, hogy megkö
szönje az Örökkévalónak a gyermekáldást. Viszont, ha megszegte a
Shabbatot, akkor nem fogadták el tőle, nem mutathatta be az áldo
zatot.
Ezzel szemben, ha egy nem zsidó ember vitt egy áldozatot, aki
nek szintén gyermeke született, akkor az ő áldozatbemutatását min
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den további nélkül elfogadták. Tehát a zsidó embertől, aki megszeg
te a Shabbatot, nem fogadták el, a nem zsidó embertől pedig minden
gond nélkül elfogadták az áldozatbemutatását.
Egy másik elképesztő dolog, hogy a Shabbat-tartókat nem s zabad
együtt temetni a Shabbat-szegőkkel. De – ahogy Hollywoodban – itt
is van happy end, hiszen a megtérés, a tsuva egy igazi happy end lehet,
és akkor minden rendben lesz, hiszen az Örökkévaló nagyon-nagyon
szereti a tsuvát csinált, megtért embereket. A legeslegeslegjobban
szereti őket. Tehát érdemes azonnal elkezdeni, vagyis a legközelebbi
Shabbatkor nem utazni, nem kapcsolni lámpát, világítást, nem főzni,
nem telefonálni, satöbbi, satöbbi.
Ha megnézzük, akkor a Shabbat-szegő tulajdonképpen mindent,
amit kapott az Örökkévalótól, azt ellene használja. Kapta az életét, de
ellene használja. Kapott házat, de ellene használja, hiszen ott min
dent úgy csinál, hogy megszegi a Shabbatot. Kapott autót, de ellene
használja, hiszen megszegi vele a Shabbatot. Kapott pénzt, de meg
szegi vele a Shabbatot, ezzel pedig ellene használja.
Most képzeljük el, hogy van egy ember, akinek a barátja ad lakást,
ad ennivalót azért, hogy ne maradjon az utcán, hogy élve maradjon,
majd utána fogja és szembe köpi ezt a barátját. Azután, hogy a barát
ja segített neki, de ő válaszul szemen köpi, ezek után hogy lesz képe
a szégyentől az utcára lépni? Mit mondhatunk akkor az Örökkéva
lóval szemben? Hiszen nem lehet összehasonlítani mindazzal, amit
az Örökkévaló ad nekünk, aki mindent megad számunkra, mi pedig
mégis szembe köpjük.
Ezért nagyon fontos minél hamarabb változtatni annak, akinek
változtatnia kell, mégpedig azért, hogy sokkal szebb élete legyen itt
ezen a világon is, garantálom, és természetesen a túlvilágon is, ami
talán a legfontosabb, hiszen itt ez a 60, 70, 80 év így is, úgy is eltelik,
de nem mindegy, hogyan, hiszen ez csak egy folyosó a túlvilági élet
előtt. És hát azért a néhány élvezetért érdemes elveszíteni a legna
gyobb jutalmat? Szerintem nem! Ezért szeretném, ha mindenki meg
próbálná minél hamarabb tartani a Shabbatot.
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Egy elképesztő dologgal fogom folytatni, amit tudom, hogy nagyon
nehéz elfogadni a mi emberi eszünkkel, ezért mindig hozzá kell ten
nem, hogy a Tórát nem ember írta, hanem az Örökkévaló adta, és a
törvények is ennek megfelelően lettek megalkotva.
Ha valaki megtalálja egy nem zsidó ember pénztárcáját, akkor
a háláchá, a zsidó törvény szerint nem köteles kutatni a tárca tulaj
donosa után és nem köteles visszaadni azt neki. Azonban, ha valaki
mégis felkutatja a pénztárca tulajdonosát és visszaadja neki, akkor
ez egy óriási micva és ennek megfelelően hatalmas lesz a jutalma.
Miért? Azért, mert ezzel a cselekedetével megszenteli az Örökkévaló
nevét, mivel nem lenne köteles erre, de mégis megteszi, erőfeszítést
hoz, és ezáltal az a nem zsidó ember megláthatja annak a zsidó em
bernek a jóságán keresztül az Örökkévaló nagyságát. Ezzel szemben
viszont, ha valaki megtalálja egy olyan zsidó embernek a pénztár
cáját, aki megszegi a Shabbatot, neki tilos visszaadni a pénztárcáját
vagy bármilyen más elveszett tárgyát.
Mit üzen ezzel nekünk az Örökkévaló? Azt, hogy mennyire ha
ragszik a Shabbat megszegőjére és hogy mennyire súlyos elbírálás alá
esik a Shabbat megszegése, az örök szövetségnek és örök jelnek a sem
mibevétele. Ez az, amit üzen az Örökkévaló! Persze azt is hozzá kell
tennünk, hogy van különbség a Shabbat megszegői között! Például
arra az emberre, aki mondjuk Szibériába született és semmit sem tu
dott a zsidóságról, soha nem hallotta azt a szót, hogy Tóra, nem hal
lott a Shabbatról sem, és azt sem tudja, hogy van Teremtője ennek a
világnak, őrá azok az ítéletek, amelyekről korábban beszéltem, termé
szetesen nem vonatkoznak, hiszen őt nem lehet zsidóként megítélni,
hiszen nem tehet arról, hogy ezeket nem tudta. Vagy ha mondjuk va
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laki 70 éves, és ekkor, 70 éves korában tudta meg, hogy ő zsidó, akkor
őt szintén nem lehet elítélni, nem lehet büntetésben részesíteni azért,
mert nem tartotta az általa nem ismert parancsolatokat. És ha ez az
ember először tesz kipát a fejére és bemegy a zsinagógába, őt termé
szetesen bele kell számítani a minjenbe, teljesen új minjen-tagnak szá
mít, hiába nem tett semmit, hiába nem teljesített semmilyen micvát,
hiszen mindezeket nem tudta. Annak az embernek viszont, aki Ma
gyarországon egy zsidó családba született, és hallott a családjában a
Tóráról, a Shabbatról, a törvényekről vagy esetleg hallgatott előadáso
kat, olvasott könyveket, járt zsinagógába, ennek az embernek a megí
télése az Égi Bíróságnál sokkal, de sokkal rosszabb lesz, ha nem tartja
a Shabbatot, nem tartja a törvényeket, mint természetesen annak az
embernek, aki mindezekről nem tudott. Azt gondolom, teljesen lo
gikus, hogy aki nem tudott róla, őt nem lehet felelősségre vonni, aki
viszont tudott róla és a szabad választásából adódóan figyelmen kívül
hagyta a Tóra törvényeit, ő teljesen más megítélés alá esik.

Az elmúlt napokban egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes. A
Facebookon van egy zsidó ismerősöm, aki köztudottan nem vallásos
és még finoman fogalmaztam. Sajnos ő is elkapta a koronavírust és a
betegség bizony nem volt könnyű lefolyású számára. A vele történte
ket hosszan elmesélte és az első dolog, amit mindenkinek ajánlott, az
a lélek megerősítése volt. Nem tudom, hogy jutott ez az eszébe, abban
sem vagyok biztos, hogy teljesen érti, hogy ez mit jelent, mindeneset
re nagyon-nagyon érdekes volt számomra, hogy pont egy olyan em
ber, aki nem vallásos, azt javasolta mindenkinek, hogy a lelkét erősít
se meg. Higgyétek el, ha ő mondta ezt, akkor a Messiás nagyon közel
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van hozzánk, és természetesen minden jel arra mutat, hogy a Messiás
előtti időket éljük!
Most visszatérünk a Shabbat témájához, mégpedig egy érdekesség
gel. Ha egy zsinagógában tíz felnőtt zsidó férfi imádkozik és az egyik
közülük elalszik, ilyen sajnos előfordulhat, mert például nagyon fá
radt a sok munka miatt vagy éjszaka nem tudott aludni a kisgyer
mekei miatt, teljesen mindegy, milyen okokból, de elalszik, ebben
az esetben, ha ő Shabbat-tartó zsidó, akkor beleszámít a minjenbe,
a többiek nyugodtan imádkozhatnak tovább. Ezzel szemben, ha van
tíz zsidó férfi, de egy közülük nem tartja a Shabbatot, nyilvánosan
Shabbat-szegő, akkor őt nem lehet beleszámítani a minjenbe.
Egy következő nagyon érdekes – sőt több mint érdekes – dolog,
hogy a zsidó törvények, a Tóra szerint, amit nem én írtam természete
sen, ha van egy zsidó házasságkötés, van hüpe és minden, és az egyik
tanú nem tartja a Shabbatot, nyilvánosan Shabbat-szegő, akkor
azt a házasságot érvénytelennek kell minősíteni. Ez egy elképesztő
dolog! Még egyszer mondom, nem én írtam a Tórát, nem én írtam a
háláchát, a törvényeket, de ez a törvény!
Egy másik különleges dolog – amit már említettem –, hogyha van
egy nagyon gazdag zsidó ember például Amerikában, Manhattan
ben, aki meghív egy vallásos zsidót egy nagyon drága étterembe, ahol
rendel egy 20 ezer dolláros kóser bort, ami nem főzött, ha ez az em
ber nem tartja a Shabbatot és hozzányúl ehhez a nem főzött borhoz,
akkor a vallásos zsidó ember nem ihatja meg és ki kell önteni.
Egy következő dolog, hogy egy olyan zsidó embernek, aki nem
tartja a Shabbatot, aki nyilvánvalóan Shabbat-szegő, annak nem sza
bad megenni a főztjét. Lehet, hogy ő a legjobb szakács a világon, mégsem szabad megenni az általa készített ételt.
A következő érdekes kérdés, amit érdemes feltenni, hogy mi történik
akkor, ha egy zsidó ember kamatra ad pénzt egy másik zsidónak, vajon
szabad-e ezt tennie? Ez nagyon szigorú elbírálás alá esik és a zsidóság
törvényei szerint, ha valaki egy másik zsidónak kamatra ad pénzt, en
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nek súlyos következménye van, mégpedig az, hogy az ő számára nem
lesz feltámadás. Ez egy nagyon súlyos büntetés! Tehát nagyon meg kell
gondolnia mindenkinek, hogy egy másik zsidónak adjon-e kamatra
pénzt. Azonban, ha olyan zsidóról van szó, aki nyilvánosan megszegi a
Shabbatot, neki szabad kamatra adni pénzt. Akkor miért nem csinálják
ezt például Izraelben? Egy vallásos zsidó ember miért nem ad kamatra
pénzt egy nem vallásosnak, egy Shabbat-szegőnek? Azért, mert ki tud
ja, lehet, hogy egy hónap múlva tsuvát csinál, megtér. És akkor mi tör
ténik? Akkor nem kérhet tovább tőle kamatot. Lehet, hogy még négy
vagy akár öt év lesz hátra a futamidőből és nem kérhet tovább tőle ka
matot. Már csak ezért is megérné annak az embernek egyébként tsuvát
csinálni és megtérni. Tehát ezek a dolgok, amiket én itt a Shabbatról, a
törvényekről mondok, látható, hogy ezek nem egyszerű hagyományok.
Sok ember úgy gondolja, hogy ez csak hagyomány, ezek csak mesék,
történetek. A helyzet azonban az, hogy ez sokkal komolyabb dolog, mint
bárki is gondolná és sokkal komolyabb következményei vannak ezen a
világon és főleg a túlvilágon. Tehát az egyetlen dolog, amit én minden
kinek ajánlani tudok, az egyetlen járható út a tsuva, amit én is csináltam,
mert én is elkövettem ezeket a bűnöket a Shabbattal kapcsolatban és el
követtem más bűnöket is, sajnos, nem is keveset, a legtöbbről nem is tud
tam, hogy bűn az Örökkévaló szemében, de igyekszem tsuvát csinálni,
igyekszem megtérni, amennyire csak tudok, amennyire a lehetőségeim,
az erőm engedi és ezt ajánlom mindenkinek! Ez az egyetlen lehetséges út!

Yosef Mizrachi rabbi New Yorkban megkérdezett egy zsidó fodrászt,
miért szegi meg a Shabbatot? A fodrász azt válaszolta: „Rabbi, én
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fodrász vagyok, ebből élek, nekem Shabbatkor is dolgoznom kell.”
Megkérdezte tőle a rabbi: „Mennyit keresel egy nap?”
– „100-200 dollár körül maximum” – felelte.
A rabbi azt mondta: „Van egy ajánlatom számodra. Ezzel a mun
kával, amit én ajánlok neked minden nap 20.000 dollárt kereshetsz.”
A fodrásznak kigúvadtak a szemei és megkérdezte: „Rabbi, 20.000
dollárt? Milyen munkáról van szó?”
Erre azt mondta neki: „Kapsz egy listát és minden nap egy embert
kell likvidálnod. Megkapsz hozzá minden feltételt, megkapod a lis
tát, megkapod a címét, megkapod azt, hogy hol tartózkodik és kapsz
hozzá még egy hangtompító fegyvert is. És ezért minden nap meg
kapsz 20.000 dollárt. Áll az alku? Elfogadod a munkát?”
Ránézett a fodrász és azt mondta neki: „Rabbi, mit képzelsz, hogy
én gyilkos vagyok?”
A rabbi azt válaszolta: „Gondoltad, hogy én ilyen balek vagyok,
hogy csak úgy felajánlok neked 20.000 dollárt? Biztos voltam benne,
hogy nem fogod elfogadni.”
– „Rabbi, akkor ezt miért mesélted el nekem?”
– „Azért, mert a fodrászatban Shabbatkor minden egyes vágás
olyan, mint egy pisztolylövés! Ha 700-szor vágsz, az olyan m
 intha
700 embert öltél volna meg 700 pisztolylövéssel 100 dollárért. Én
ajánlottam neked egy lövést 20.000 dollárért és nem fogadtad el.”
Ránézett a rabbira: „Rabbi, ez ennyire komoly dolog?”
Azt mondta a rabbi: „Persze, mégis mit gondoltál? Ez nem játék!
Gondolod, hogy én olyan balek vagyok, hogy csak úgy felajánlanék
neked ennyi pénzt? Igazából te 100 dollárért a Világ Teremtőjével
mész szembe! Dolgozol, mint az állat, és nézd meg, ezzel szemben mi
lyen az életed? Vajon nem kár ezért? Megéri ez neked?”
Elgondolkodott a fodrász és azt mondta a rabbinak: „Meggyőz
tél! Ígérem neked, hogy mostantól fogva soha nem fogom megszegni
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a Shabbatot, nem dolgozom többet Shabbatkor és nem fogom meg
szegni.”
Azt gondolom, ez mindnyájunk számára intő példa és mindenkinek
meg kell értenie, hogy ez tényleg nem játék és hogy az egyetlen helyes
út a tsuva, a megtérés, és akkor mindenkinek a helyzete, aki tsuvát
csinál, sokkal jobb lesz, mint előtte.

Egy újabb nagyon érdekes történet következik Yosef Mizrachi rabbi
tól, aki előadást tartott Amerikában, ahol a hallgatóság sorai között
egy nem kisebb személyiség volt, mint az alvilági maffia vezére. A
teste tele volt tetoválásokkal, izmokkal, az arca sebhelyekkel, minden
héten cikket írtak róla az újságok, hiszen maffiavezér volt, szóval egy
félelmetes arc, ezt megállapíthatjuk. Ez a férfi szemben ült a rabbival,
mellette pedig egy szőke úr foglalt helyet, aki hasonlóan egy ilyen
maffiatag kinézetű ember volt. Az előadás után odament ez az illető a
rabbihoz és azt mondta neki: „Rabbi, engem meggyőztél! Olyan taní
tást adtál, olyan előadást tartottál, amivel engem meggyőztél! Kérlek,
adjál nekem ciceszt, ezentúl szeretnék ciceszt hordani! De látod azt az
embert, aki ott ült mellettem, neki ne adjál semmiféleképpen, mert ő
nem érdemli meg!”
Megkérdezte a rabbi: „Na de miért?” Ezt felelte: „Ide figyelj, elme
sélem neked, de előtte bemutatkozom...” Elmondta a nevét. Kérdezte
tőle a rabbi: „Ismersz engem?” Mondta, hogy „nem”. Majd így foly
tatta: „Rabbi, nézz ki az ablakon! Látod ott azt a teherautót?” – „Igen,
látom!” – felelte a rabbi. Mire a férfi így folytatta: „Az a teherautó
tele volt kokainnal, és én voltam a legnagyobb kereskedő, hajókat ra
boltam ki, amit csak el tudsz képzelni, én mindent elkövettem. Heli
kopterrel üldöztek engem, egyszer bebörtönöztek Olaszországban és
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képzeld el, rabbi, mindenkit arra köteleztek, hogy leboruljanak az ő
bálványaik előtt, én pedig ellenálltam és semmiféleképpen sem vol
tam hajlandó leborulni.”
Nézzétek meg, egy zsidó ember, aki annyi rosszat tett, a lelke még
sem engedte, hogy leboruljon egy bálvány előtt. Azt mesélte, hogy na
gyon sokszor és nagyon erősen megverték, mert nem volt hajlandó le
borulni a bálvány előtt. Majd így folytatta a történetét: „Rabbi, most
pedig elmesélem neked, miért ne adjál semmiféleképpen annak az em
bernek ciceszt, mert nem érdemli meg. Mind a ketten bérgyilkosok vol
tunk és egyszer kaptunk egy munkát. Ahogyan szoktuk, fejünkre húz
tuk a harisnyát, kezünkben volt a hangtompító pisztoly, nagyon halkan
bementünk a házba, nálunk volt a rajz, hogy hol található az illető, me
lyik szobában, akit likvidálni kell. Amikor felértünk az emeletre, hirte
len kilépett az az ember, ez az apa a szobából, de pontosan abban a pil
lanatban kilépett a másik szobából a fia is. Az én kezem megdermedt,
viszont képzeld el, rabbi, hogy az az ember a saját gyermeke előtt bele
lőtt egy tárral. Micsoda ember ez?” – mondta a maffiózó a másikra. –
„Ennek az embernek nincsen I-tene, éppen ezért mondom neked, hogy
neki semmiféleképpen ne adjál ciceszt, mert nem érdemli meg!”
Erre a rabbi azt mondta neki: „Ide figyelj! Látod azt a fiatalembert
ott a közönség soraiban? Ő rosszabb, mint a gyilkos barátod!”
– „Miért? Mit csinált az a nyámnyila gyerek?” – kérdezte a maffió
zó, amire ezt válaszolta a rabbi: „Megszegte a Shabbatot, ezért ros�
szabb, mint az a gyilkos.”
A maffiózó ezt kérdezte: „Honnan veszed ezt?”
– „A Tórából! A Tóra azt írja, sokkal rosszabb és sokkal komo
lyabb büntetés jár neki, mint a gyilkosnak.”
– „Ezt komolyan mondod?”
– „Igen, ez így van!”
És ezt az embert, aki egy óriási maffiózó volt és minden rosszat
elkövetett, amit csak el lehet képzelni, a rabbinak sikerült megtérítenie,
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hogy tsuvát csináljon és őszintén tsuvát csinált, nem egy légből kapottat.
Ez nem azt jelenti persze, hogy neki nem kell felelnie majd a sok rossz
tettéért, de a helyzete mégis sokkal jobb lesz, miután Shabbatot tartott
már és ennek köszönhetően elhagyta azt az életmódot.
Ez egy óriási fegyvertény, hogy ezt sikerült megcsinálnia, ugyanis
nagyon nem könnyű dolog, amikor valakinek teljesen meg kell változ
tatnia az életét. Az Örökkévaló ezt tudja! Annak is, aki nem maffiózó,
annak is nagyon nehéz. Például, aki Shabbatot akar tartani, nyilván
való, hogy az első egy-két hónap nem lesz könnyű, hiszen megszokta
az utazást, a villanykapcsolást, mindent megszokott, de utána olyan
fajta élvezet lesz az életében, amit el sem tud képzelni! Ez a mai videó
felvétel például Shabbat után készül, amikor már kiment a Shabbat,
azaz Motzei Shabbatkor, és már most alig várom, hogy jöjjön a követ
kező Shabbat! Ezt nem lehet elmondani, nem lehet elképzelni annak,
aki nem élte át spirituálisan, milyen kellemes és milyen hatalmas élve
zet ez a lélek számára! Kívánom nektek, hogy ti is éljétek ezt át!

Van olyan zsidó ember, akinek abban merül ki a kapcsolata az
Örökkévalóval, hogy megcsókolja a mezüzét, megcsókolja a a zsina
gógában a paróchetet, és azt gondolja, ezzel le is van tudva és minden
rendben lesz. A helyzet azonban az, hogy ez nem így van! Amikor ezt
csinálja az ember, akkor a Tóra, az Örökkévaló szinte kiabál: „Ne csó
kolgass, hanem hallgass Rám! Hallgasd meg, amit Én mondok, amit
Én írtam az Tórában!” Ez egy picikét arra hasonlít, mint amikor a férj
hazamegy és elkezdi mondani: „Drágám, annyira imádlak, megőrü
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lök érted!” Majd egy fél perc múlva – I-ten őrizzen! – lekever neki
egy nagy pofont, amitől a felesége a földre esik és megkérdezi tőle:
„Ezt miért csináltad?” – „Azért, mert a munkahelyemen felidegesí
tettek.” Ezek után pedig elmegy a virágüzletbe, vesz egy csokor virá
got, átadja a feleségének és azt gondolja, hogy ezzel el is van intézve a
dolog. Vajon meddig lehet ezt a blöff-életet élni? Hiszen, ha a felesége
normális, ezt nem fogja tűrni! És ugyanígy az Örökkévaló sem fogja
ezt hosszútávon tűrni!
Vannak olyan emberek, akik azt mondják: „Én Shabbatkor felkap
csolom a villanyt, dehát ez nem tűzgyújtás, nincs ott semmiféle tűz!”
Nekik javaslom a következő kísérletet elvégezni: amikor ég a villany,
akkor tegyék rá a kezüket 20 másodpercre a villanykörtére. Hogyha
nem ég meg a kezük, akkor igazuk van és akkor én kérek elnézést és
akkor Jom Kippurkor az Intercontinental Szállodába meghívom őket
egy disznósültre. Viszont, ha megégette a kezüket, akkor érdemes át
gondolni ezt a dolgot, hogy ott valóban tűzről van szó!
Ugyanez a helyzet az autóval is. Sokan úgy vélik, hogyha elfordít
ják a slusszkulcsot az autóban, attól semmiféle tűz nem keletkezik. Ja
vaslom nekik, hogy üljenek rá ilyenkor a motorháztetőre, és ott is, ha
nem ég meg a fenekük, akkor igazuk van. De ha megég, akkor lehet,
hogy nekem van igazam, és akkor érdemes átgondolni ezt a helyzetet,
a tűzgyújtás tilalmát.
Van olyan ember, aki azt mondja: „Én olyan erős dohányos va
gyok, hogy egyszerűen nem vagyok képes lemondani arról, hogy
Shabbatkor dohányozzak!” Tőle megkérdezem: „És mi a helyzet Jom
Kippurral?” – „Ó, Jom Kippur az teljesen más! Mit gondolsz? Én zsi
dó vagyok, Jom Kippurkor nem dohányzom!” És ha tudná azt, hogy a
Shabbat megszegése sokkal súlyosabb, mint a Jom Kippur megszegé
se! És ha Jom Kippurkor meg tudta állni, akkor miért ne tudná Shab
batkor is?! Semmiféle probléma nincs ezzel!
Aztán vannak olyanok is, akik azt mondják: „Én nem cigarettá
zom Shabbatkor azért, mert nem szabad”, közben autóval elutazik a
rokonához, az ismerőséhez vagy elmegy szórakozni, és nem tudja,
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hogy abban a pillanatban, amikor elfordítja a slusszkulcsot, akkor az
olyan, mintha 50.000 szál cigarettát szívott volna el. Minden egyes al
kalommal, amikor rálép a gázpedálra, az még 100.000 darab cigaret
ta. Meg kell értenünk, hogy ez nem úgy működik, ahogy mi azt sok
szor gondoljuk! Inkább főleg ellentétesen működik!
Nagyon érdekes dolog, hogy a zsidóság törvényei szerint nem sza
bad elfogadni tanúnak azt az embert, aki a Shabbatot nyilvánosan
megszegi. Miért? Ő nem tudja megmondani, ha például ott volt egy
helyszínen, ahol gyilkosság történt, hogy ki az, aki gyilkolt? Nyilván
való, hogy meg tudja mondani! Akkor miért van nem fogadják el az
ő tanúvallomását? Azért, mert azt mondja a háláchá, hogyha az nem
érdekli, mi lesz a saját lelkének a sorsa – hiszen a Tórában megírta az
Örökkévaló, hogy elszakítja a népétől –, tehát ha nem érdekli a saját
lelke, akkor vajon mennyire lehet hiteles tanú abban, hogy mi lesz a
másik ember lelkével, hiszen ebben az esetben életről és halálról van
szó. Ez nem játék!
Az, aki érti ezt, foglalkozik vele és a saját lelkét is próbálja megvé
deni, százszor is meggondolja, hogy esetleg – I-ten őrizzen! – valami
lyen hamis tanúvallomást tegyen.
Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ezek „csak” ha
gyományok és „majd amikor odakerülök a túlvilágon, akkor majd
én azt rebootolom (újraindítom) az Örökkévalóval.” De azt kell hogy
mondjam erre, ez nem így működik! Nem egy hazug, korrupt em
berről van szó! Az Örökkévaló, amit megírt a Tórában, az úgy van!
Nem véletlenül írta meg, nem véletlenül adta át nekünk!
Éppen ezért azt javaslom mindenkinek, hogy mindezeket nagyon
komolyan gondolja át, mert a Shabbat-szegés következményei na
gyon, de nagyon súlyosak!
Bízom benne, hogy minél többen lesznek, akik ennek az előadássorozatnak a megismerése után azt mondják: „Nincs más választási
lehetőségem! Muszáj elkezdenem Shabbatot tartani!” És higgyétek el
nekem, ők teszik a legjobb dolgot, amit csak lehet!
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Most azt fogjuk megnézni, hogy mi az a 39 munkavégzés, m
 eláchot,
amit tilt a Tóra számunkra, és amit az ideiglenes Szentély építéséből
tudunk, mert amikor készült, az Örökkévaló azt akarta, hogy ezeket
a munkákat ne végezzék Shabbatkor, pedig a Szentély felépítése na
gyon fontos volt az Örökkévaló számára, Ő mégis azt akarta, hogy
tartsák meg a Shabbatot!
Nézzük meg ezeket a tiltott munkavégzéseket!
Az alábbiakat Lebovits József: Zsidó hitéleti lexikon című könyvé
ből idézzük (Mohács, 1922 k. 200–202. o.):

A Tízparancsolatban és mindenütt másutt is a Tóra állandóan figyel
mezteti Izraelt, hogy semmiféle meláchát – amit munkának szoktak
fordítani – ne végezzen szombaton. Nemcsak a tiltó parancsolatok
ban találjuk meg ezt – „…ne végezz semmiféle meláchát [munkát],
se te, se fiad, se leányod…” (2Mózes 20:10, 5Mózes 5:12‑14) –, ha
nem a felszólítók is a nap „megszentelésésre”, „szentté” tételére, a róla
való „megemlékezésre”, „megtartására”, a „pihenésre” intenek (2Mó
zes 23:12).
A meláchá héber fogalma nem teljesen azonos a „munka” fogal
mával. Ezért egyszerűbb, ha a héber szót használjuk vagy körül‑
írjuk a „szombaton tiltott tevékenység” kifejezéssel. A „munka” szó
általában olyan tevékenységet jelent, amelyet vagy 1. állásban, hiva
tásként, foglalkozásként végzünk, vagy 2. nagy fizikai erőkifejtést kí
ván. Ezek közül egyik sem azonos azzal, amit a meláchá jelent a Tóra
szerint. Ha így lenne, a szombati pihenés mindenki számára mást je
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lentene. Amit az egyik ember keresőfoglalkozásként űz, az a másik
nak szórakozás. Ezenkívül a „munka” fenti meghatározása alapján a
szombati pihenés elvesztené szellemi jelentését.
A Szóbeli Tóra meghatározza, mit ért az Írás meláchán. Leírja azo
kat a tevékenységeket és feladatokat, amelyek ebbe a kategóriába tar
toznak. Nem ad lehetőséget, hogy mindenki maga döntse el, mi szá
mít meláchának.
Miután a szombatnak céljai, határozott célkitűzései vannak, ame
lyeket szellemi úton lehet elérni, a Tóra által körvonalazott meláchá a
kulcs a szombat megértéséhez és megtartásához.
A modern technológia eszközei, gépei, módszerei, amelyek a Tóra
adása és a Talmud bölcsei idejében még ismeretlenek voltak, nem te
szik automatikusan elévültekké a szombat törvényeit. Ellenkezőleg:
az élő törvény – márpedig a zsidó törvények mindig is „élő törvé
nyek” voltak, és ma is azok – képes az új feltételekhez alkalmazkod
ni, az új feltételeket és körülményeket saját jogelvei alapján elbírálni.
A fejlődés így állandóan beépült a tórai parancsolatok szerkezeté
be. Ha nem így lenne, a zsidóság már régen elpusztult volna. A tör
vények alapját képező elméleti fogalmak ismeretében képesek a rab
bik elbírálni, hogy a fejlődés eredményének használatát megengedi
vagy tiltja a Tóra – akár szombaton, akár máskor –, s persze ez nagy
és mélyreható tudást igényel.
A Misna (Sábát 7:2) harminckilenc meláchának számító kategó
riát sorol fel. Ezek, valamint az ezekkel azonos elv alapján végzett –
vagy azonos célt szolgáló – feladatok a bibliai törvény szerint tiltot
tak szombaton.
Íme, néhány olyan tevékenység, amely a Tóra szerint meláchának
számít, ezért szombaton tilos végezni:
• főzni és sütni (akkor is, ha nem kell hozzá tüzet gyújtani),
• őrölni, metélni, szűrni,
• ruhát mosni (kézzel vagy géppel),
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• kötni, horgolni, hímezni,
• varrni, ragasztani, enyvezni,
• építeni vagy javítani: bármiféle építőtevékenységet és ház körü
li javítást végezni,
• írni (vagy kitörölni), rajzolni, festeni, színezni, gépírni,
• hajat vágni, borotválkozni, körmöt vágni,
• tüzet gyújtani (vagy eloltani): új tüzet gyújtani vagy égő tűzről
átvenni, tüzet szítani vagy lohasztani (kotorni, üzemanyagot,
fát, olajat, papírt rátenni vagy kivenni belőle, szabályozógomb
bal manipulálni), gyertyát gyújtani, gyufát vagy öngyújtót
használni, dohányozni,
• vágni vagy tépni (ez nem vonatkozik az ennivalóra),
• halászni, csapdát állítani,
• kertet és füvet gondozni: ásni, ültetni, szaporítani, gyomlálni,
vágni, visszavágni, kaszálni, szüretelni, virágot vagy leveleket
tépni, locsolni (ezek a szobanövényekre is vonatkoznak),
• hordani: egy tárgyat „közterületen” hat lábnál (nem egészen két
méternél) távolabbra, „magánterületről” „közterületre” – vagy
fordítva – tolni vagy vinni.

A főzés tilalma nem azt jelenti, hogy csak hideget ehetünk szomba
ton. Ellenkezőleg, a szombat nem lehet teljes meleg étel nélkül. Ezért
találták ki a „szombati tűzhelyet”. A tűzhelyet szombat előtt kell elké
szíteni. Bádog- vagy alumíniumlapot (vagy más, jó hővezető fémla
pot) teszünk az égőre, amelyet még szombat előtt meggyújtottunk.
Állítsuk lángját közepesre vagy takarékra, az elektromos tűzhelyét
alacsony fokozatra, és hagyjuk rajta egész szombaton a lemezt. A me
leg ételt vagy a teát, amit szombat előtt elkészítettünk, rátesszük és
szombaton bármikor levehetjük.
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A rabbik és a bölcsek, felelősnek érezvén magukat azért, hogy senki
akaratlanul, gondatlanságból, önkéntelenül meg ne szegje a Tóra tör
vényeit, „óvórendszabályokat” alkottak, amelyek gezérot – a szombat
ra vonatkozóak svut – néven ismertek, s amelyeknek betartása éppen
annyira kötelező, mint magáé a Tóráé, bár áthágásuk nyilvánvalóan
kisebb büntetéssel jár, mint amazoké.
A gezérot szerint tilos:
• a Biblia által tiltott meláchákhoz hasonlóakat végezni, mert
összetéveszthetjük a kettőt és esetleg áthágjuk a bibliai tilalmat;
• olyan munkát végezni, amely óhatatlanul magának a meláchának a végzéséhez vezet.
A rabbinikus törvények szerint tilos:
• venni és eladni (ezt már a héber próféták is a szombat megsze
gésének tekintették),
• állatot megülni,
• hajózni,
• hangszeren játszani,
• villanyt vagy más elektromos eszközt – rádiót, telefont, televízi
ót – ki- vagy bekapcsolni (vannak tudósok, akik ezt a tilalmat a
döorétá kategóriájába sorolják, tehát bibliai eredetűnek tekintik),
• elmozdítani bármit, amit szombaton tilos használni, példá
ul szerszámot, pénzt, írószert, elektromos holmit vagy gépet,
gyertyát, gyufát, pénztárcát: mindezek mukcák, vagyis tiltottak
szombaton,
• esküvőt tartani,
• utazni: szombaton gyalog is tilos túllépni bizonyos határt (ez
körülbelül ezerkétszáz méter a város vagy a tartózkodási hely
határától; ennek a határnak a neve „szombatmezsgye”, tchum
shabbat, és arra való, hogy a szombat szellemének megfelelően
biztosítsa a pihenést.
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Tilosak az olyan tevékenységek is, amelyek a bibliai meghatározás
értelmében nem meláchák és nem is vezetnének ahhoz, de a bölcsek
úgy vélték, hogy „hétköznapi feladatok” és csökkentenék a nap szent
ségét. Ebbe a kategóriába tartozik például:
•
•
•
•
•

házon belül végzett nehéz munka, például bútorok átrendezése,
televízió nézése, még ha szombat előtt kapcsolták is be,
előkészületek végzése a szombat utáni tevékenységhez,
tornagyakorlatok, atletizálás,
üzleti levelezés olvasása.

A nagyon kis gyerekeket nem kell eltiltani a szombati tevékenységtől,
de a szülők ne is biztassák őket, hogy tiltott dolgokat csináljanak. Ne
kérjék meg őket, hogy hozzanak valamit, tépjenek, gyújtsanak vil
lanyt, stb.
Amint a gyermek elég értelmes hozzá, négy-öt éves korától kezd
ve, tartózkodnia kell a szombaton tiltott tevékenységek végzésétől. A
szülők példamutatása a legjobb tanító. Ne szidjuk le a gyereket: csön
desen emlékeztessük kötelességére.

A rabbinikus tekintélyek szigorúan meghatározták: a motoros jár
mű vezetése meláchá, mert tartalmazza az olyan feladatok végzését,
amelyeket a Tóra tilt. Egyéb rabbinikus szabályok tekintetében elő
fordulhat véleménykülönbség, de ennél nincs az a mértékadó rabbi
nikus tekintély vagy vallástudós, aki más állásponton lenne. Ebben a
kérdésben mindig határozott egyértelmű, mondhatni magától érte
tődő volt a döntés.
Az autóvezetés a tűzgyújtás és égetés bibliai tilalmát szegi meg. A
szikra kipattanása és a gáz és olaj égése a vezető tevékenységének kö
vetkezménye, és ezenkívül is több kifogásolható tevékenységet végez.
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A szombattartó odafigyel arra, hogy lakása közelében van-e zsina
góga. Míg másnak az a legfontosabb, ha új helyre költözik, hogy jó-e
a környékbeli iskola, közlekedés, milyenek a vásárlási lehetőségek, a
szombattartónak az elérhető távolságban lévő zsinagóga is fontos.

A súlyos, életveszélyben lévő beteg gyógykezelése valamennyi szom
bati tilalmat hatályon kívül helyezi. Nemcsak szabad, hanem egye
nesen micva azonnal megtenni mindent, ami a gyógyuláshoz szük
séges, még azt is, ami a szombat megszegésének számít. Ha az orvos
úgy látja, hogy a betegnek jót tenne egy kis frissen főtt leves, vagy ő
maga kívánna ilyet, ezért akár többen is tüzet gyújtanak és főznek,
hogy mielőbb segíthessenek rajta, mindegyikük micvát, isteni paran
csolatot teljesített. Minél buzgóbbak vagyunk a beteg gyógyítása ér
dekében, annál nagyobb az érdem. Ha már délután van, akkor sem
szabad estig, a szombat kimeneteléig halasztani a tennivalót, mert
a késlekedés miatt áthághatjuk a vérontás tilalmát. „Őrizzétek meg
rendelkezéseimet, döntéseimet, hogy aki megcselekszi azokat, éljen
általuk” (3Mózes 18:5) – írja a Tóra, nem pedig azt, hogy „ne haljon
meg általuk”.
Arra nézve, hogy a betegség életveszélyes-e, elsősorban az orvos
véleményét kell mérvadónak tekinteni. Ha az orvos szerint szükség
van valamire, ami egyébként a szombati munkavégzés tilalma alá es
nék, azt azonnal el kell készíteni, sőt akkor is, ha a beteg kér ilyesmit,
mert nagyon rosszul van, és úgy érzi, hogy segítene rajta. Két ellen
tétes véleményen lévő orvos közül annak az utasítását kell követni,
amelyik úgy foglalt állást, hogy a gyógyulás érdekében meg kell szeg
ni a szombatot. Ha nincs mód orvoshoz fordulni, akkor el kell fo
gadni bárkinek a tanácsát, aki azt állítja: ismeri az adott betegséget és
tudja, hogy veszélyes. A szakember vagy a hozzáértő véleménye nél
kül is veszélyesnek kell tekinteni azokat a betegségeket, amelyek a test
belsejében okoznak fájdalmat vagy egyéb tünetet: ilyennek számíta
nak a fogbántalmak is. Ez a fémek okozta, veszett vagy vad állatok
támadásából, kígyómarásból eredő külső sérülésekre is vonatkozik.
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Ha a beteg élete nem forog veszélyben, akkor nem szabad m
 iatta meg
szegnünk a szombatot, nem zsidóval azonban elkészíttethetünk bármit,
amire szüksége van. Ilyennek számít a kisgyermek is: ha szombaton
nem tudjuk másként megetetni, nem zsidó készíthet neki eledelt.
Még saktolni, állatot vágni is szabad, sőt kell szombaton, ha a vál
ságos állapotú betegnek húsételre van szüksége. Igaz, hogy életve
szélyben akár tréfli – nem kóser – ételt is szabadna neki adni, de ez
zel az indokolással nem szabad megtagadni a saktolást. Ha azonban
a kóser vágás miatt az étel elkészítése több időt venne igénybe, akkor
inkább tréflit kell adni a betegnek.
Az életveszély elhárítása nemcsak betegség esetén helyezi hatá
lyon kívül a szombat parancsolatait, hanem más katasztrófahelyzet
ben, például tűzvészben is. A gyermekágyas asszonyokat a szülés
utáni első három napon szintén válságos állapotú betegnek kell te
kinteni, még akkor is, ha tiltakoznak ellene, hogy miattuk megszeg
jék a szombat törvényeit. Az ilyen tiltakozást csak a harmadik és a
hetedik nap közé eső szombaton szabad figyelembe venni. Ha a gyer
mekágyas időszak egyébként problémamentes, akkor a kismama a
hetedik naptól a harmincadikig lábadozó betegnek számít.
Egészséges ember a szombat kimeneteléig nem ehet a beteg szá
mára szombaton készített ételből.

Mint azt tudjuk, a Shabbat a legfontosabb parancsolata a Tórának,
amely tulajdonképpen összeköti Izrael népét az Örökkévalóval. Ez az
örök jel és örök szövetség közöttünk, és ahogy láttuk, a Tízparancso
latnak a negyedik helyét foglalja el, ami igazán jól megmutatja ennek
a parancsolatnak a fontosságát.
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Aki tartani akarja a Shabbatot, annak nyilvánvalóan tudnia kell,
hogy vannak bizonyos korlátozások, amelyeket ezen a szent pihenő
napon nem szabad végeznie.
A fő kérdés az, hogy ezek a fajta korlátozások ellenünk vagy é rtünk
vannak? Védenek vagy támadnak bennünket? Ez a fő kérdés!
Most 5 dolgot szeretnék megemlíteni, ami az előnye annak, ha va
laki tartja a Shabbatot:
– Első előnye a stabil lélek, amelyet megerősít a Shabbat, és
amelynek erőt ad a mindennapi megpróbáltatásokhoz.
– Második előny a spirituális élvezet, amelyet nem lehet sem
összehasonlítani, sem összetéveszteni a materiális, fizikai élve
zetekkel.
– Harmadik előny a család összetartása, megtartása. Azt gon
dolom, hogy a XXI. században ez az egyik legfontosabb dolog,
miután ma nincs az embereknek idejük egymásra, nincs a férj
nek a feleségre, a feleségnek a férjre és a párnak a gyermekekre.
A Shabbat megtartása viszont segít nekünk abban, hogy össze
tartsuk a családot, hiszen Shabbatkor együtt vagyunk.
– Negyedik előnye a gyereknevelésben való erősödés és annak
a szintjének, a minőségének az emelkedése. Sokkal könnyebb a
gyereknevelés azoknak, akik tartják a Shabbatot.
– Ötödik előnye pedig az áldás az üzleti életben és a pénzügyi
dolgokban, hiszen nem elég sok pénzt keresni, abban kell,
hogy áldás is legyen. Sok embert ismerünk, akinek ugyan sok
pénze van, de nincs benne áldás. És ismerünk olyanokat, akik
kevesebbet keresnek, mégis van benne áldás. A Shabbat adja az
áldást a materiális és a pénzügyi dolgokra is.
Vannak olyan emberek – és nem is kevesen –, akik azt mondják:
„Ezek a szerencsétlen, vallásos Shabbat-tartó emberek lemaradnak
ennek a világnak az összes élvezetéről.” Ezzel szemben az igazság az,
hogy nem maradunk le semmiről. Sőt!
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Mi tulajdonképpen lecseréljük a hétköznapi élvezeteket egy ma
gasabb szintű, spirituális élvezetre. Azt is mondhatnám, hogy kombi
náljuk a kettőt, mert nem mondunk le a materiális, fizikai élvezetek
ről sem, hanem egyszerűen kombináljuk a kettőt és azt gondolom, ez
a legfontosabb és legjobb dolog, ami létezik!
Aki csak a materiális, fizikai élvezetekre koncentrál, annál előbbutóbb elő fog jönni valamilyen lelki betegség, hiszen a léleknek is
szüksége van élelmiszerre, élvezetekre. A Shabbat ezt megadja mind
nyájunk számára!
Ezért nagyon fontos megértenünk, hogy a korlátok, a korlátozások,
amik Shabbatkor vannak, azok értünk vannak, nem ellenünk! Ezek
segítenek bennünket abban, hogy megfelelően tudjuk élvezni ezt a
világot, amelyben van spiritualitás és van materiális, fizikai élvezet is.

Szeretném bemutatni, hogy néz ki egy vallásos, Shabbat-tartó család
Shabbatja, szombatja.
Először is mit kell tennünk? Készülnünk kell arra, hogy megfele
lő módon tudjuk ünnepelni ezt a szent napot, úgy, ahogyan kell és
tudjunk pihenni, legyen egy intenzív pihenőnap, ahogyan kell. Eh
hez előre ki kell takarítani a lakást csütörtökön-pénteken, megfőzni
mindent, hogy Shabbatkor már ne kelljen semmi ilyesmivel foglal
koznunk. Az ételek rákerülnek a platára, ami melegen tartja az ételt
és az asztalt lefedjük gyönyörű, fehér abrosszal, ami hozzátartozik az
ünnepi hangulathoz.
A hölgyek meggyújtják a shabbati gyertyákat. Ha vannak a család
ban hölgyek, akkor ez az ő feladatuk, hogy ezt megtegyék.
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Ezek után a férfiak elmennek a zsinagógába imádkozni, majd ami
kor hazatérnek, akkor az apa megáldja a gyermekeket, ezután k iddust
mond, amivel megszenteli a Shabbatot, és utána következik az ünne
pi étkezés, a legfinomabb ételek kerülnek az asztalra és ilyenkor, ét
kezés közben a családtagok beszélgetnek, Tóra-beszédet mondanak,
mond az apa és mondanak a gyerekek is, ha már tudnak ilyet mon
dani, és a legfontosabb, hogy érdeklődnek egymásról és mindenféle
olyan dolgokat csinálnak, ami kellemes ilyenkor, énekelnek és így te
lik el tulajdonképpen a péntek este. A végén természetesen az egész
család asztali áldást mond.
Másnap, vagyis szombaton reggel elmennek a férfiak a zsinagógá
ba, ott imádkoznak, és utána, amikor hazatérnek, akkor az apa szin
tén mond kiddust, amivel megszenteli a Shabbatot és ismét jön az
étkezés a legfinomabb ételekkel, és beszélgetnek, Tóra-beszédet mon
danak, kérdezgetik egymást, mi történt az előző héten, énekelnek és
kellemesen eltöltik ezt az időt.
Utána általában egy kicsit pihennek Shabbatkor. Ezek után jön a
mincha, a délutáni ima. Ezután jön egy harmadik étkezés. Ezek után
jön az esti ima, majd jön a hávdálá, a szombat búcsúztatása, amivel
megkülönböztetjük a hétköznapokat az ünnepnapoktól. Amikor ki
megy az ünnep, kimegy a szent Shabbat napja, ezt mindig meg kell
különböztetnünk a hétköznapoktól.
Röviden így telik egy shabbati nap egy vallásos családnál, ahol ez
igazi szent nap és pihenőnap. Azt gondolom, ez egy nagyon kellemes
dolog, ahol a spirituális élvezetek a materiális élvezetekkel együtt öt
vözve vannak és így nagyon kellemesen telik el ez a nap és erőt ad a
hét további napjaihoz.
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A szövegben dőlt betűvel szedett szavak magyarázatai
Bár micva („a parancsolat fia”): amikor a fiúk a zsidó naptár szerint betöl
tik tizenharmadik életévüket, nagykorúvá válnak. Ez azt is jelenti, hogy
a zsidó törvény szerint nem kiskorúak többé, hanem felnőttek és kötele
sek az előírásokat és parancsolatokat betartani, cserébe pedig megkap
ják a vallás biztosította kiváltságokat és jogokat.
Cicesz, cicit: szemlélőrojtok, melyeket a négyszögletű imalepel, a tálesz (tá
lit) széleire erősítünk és ima közben, ahol említve van, megcsókoljuk.
Döorétá, döorájtá (arameus): olyan parancsolat, rendelet, szokás, amely nem
a Bölcsek által lett elrendelve, hanem a Tórában gyökerezik.
Gezéra / gezérot: rendelet, amit a Bölcsek hoznak, hogy elősegítsék a Tóra
törvényeinek a betartását.
Háláchá: a Tórából, illetve a Talmudból levezetett a zsidó törvények és jog
szabályok összessége.
HaShem („a Név”): így utalunk az Örökkévalóra, legszentebb négybetűs
nevének a kiejtése helyett.
Hávdálá („elválasztás”): Shabbat- és ünnepbúcsúztató áldás, amit borra,
égő, fonott gyertyára és illatos fűszerre mondunk. Áldjuk benne, Aki
„különbséget tesz a szombat és a hétköznap, a világosság és a sötétség,
Izrael és a népek között, a hetedik nap és a munka hat napja között”.
Hüpe: zsidó menyegzői, esküvő sátor.
Jóbél: az 50. jublieumi év. A hétszer hétéves ciklus befejezése, általános sza
badság meghirdetése, rabszolgák elengedése, a földek visszakerülnek
eredeti tulajdonosaikhoz.
Jom Kippur (a Tórában Jom Hákipurim): Engesztelő Nap, amelyen az
Örökkévaló megbocsátja vétkeinket, és tiszta lappal új életet kezd
hetünk. Tisré hónap 10-én 25 órás böjtöt tartunk, amit a Tóra úgy ír
elő, hogy „sanyargassátok magatokat”, ezért ilyenkor tilos tisztálkodni,
házaséletet élni és bőrcipőt húzni.
Kabbala: a titkos tanok összefoglaló gyűjteménye. Alapkönyve a „Széfer Jecirá”
(„A teremtés könyve”) és a „Zohár”. Ári HáKádosh (a szent oroszlán), Rab
bi Jicchák Luria (1534-1572) minden idők egyik legnagyobb kabbalistája.
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Kiddus („megszentelés”): a Shabbat, illetve ünnepnapok Örökkévalót di
csőítő megszentelése az egy pohár borra mondott áldással, amelyben
megemlékezünk a világ teremtéséről és az egyiptomi kivonulásról.
Kipa: fejfedő, jiddisül: jármulke.
Meláchá / meláchot: munka, a szombati munkavégzés tilalma 39 ilyen me
lachotra vonatkozik.
Mezüze: „a zsidó ajtók őrzője” – pergamenre kézzel írt tórai idézetek, amit
egy tokban az ajtófélfára rögzítünk. A zsidó lakások ismertetőjele, egyi
ke a Tóra 613 parancsolatának.
Micva: parancsolat; jócselekedet. A zsidó népet 613 parancsolat kötelezi. A
613 közül 248 a cselekvő és 365 a tiltó parancsolat.
Mikve: szó szerint: vízmedence; rituális fürdő; a vallásos zsidó élet elenged
hetetlen tartozéka.
Mincha: délutáni ima. A Talmud szerint Izsák ősatyánk vezette be.
Minjen: szám, számolás, számítás. A közösségi imához szükséges tíz felnőtt
férfit jelenti.
Misna / misnájot: a Szóbeli Tan első írásbeli összefoglalása a tanaiták által,
rabbi Jehuda, a fejedelem szerkesztésében.
Mukca, mükce: kijelölt, elkülönített. Olyan dolog, aminek a használata
(vagy mozdítása, érintése is) tilos Shabbatkor.
Motzei Shabbat: Shabbat kimentele.
Paróchet: tórafüggöny, ami a zsinagógában lévő tóratekercseket tartalmazó Tó
raszekrényt takarja. A Szentély idejében ez fedte be a frigyládát, amire a 2Móz
40:21 utal: „Bevitte a ládát a hajlékba, föltette a takaró függönyt és ráborította a bizonyság ládájára, amint az Örökkévaló parancsolta Mózesnek…”
Peszách: egyike a három zarándokünnepnek, amelyek az egyiptomi kivo
nulásra emlékeztetnek. Jellegzetessége az ünnep elnevezéseiben jut ki
fejezésre: „Zmán chéruténu” (szabadságunk évadja); „Chág Hámácot”
– a macesz (pászka) ünnepe, amikor kovásztalan kenyeret eszünk nyolc
(Erecben hét) napon keresztül. A Peszách az elkerülés (szó szerint: átug
rás) ünnepe, amikor az isteni büntetés, a tizedik csapás (az elsőszülöt
tek halála) elkerülte a zsidó házakat, és csak az egyiptomiakat sújtotta.
Ros Hásáná: Zsidó Újév, a zsidóság egyik legjelentősebb ünnepe. A hagyo
mány szerint az Ítélet Napja, amikor az Örökkévaló – viselkedésünk alap
ján – meghatározza, mi lesz velünk a következő évben. A hagyomány sze
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rint az ezen a napon hozott ítélet tíz nappal később, Jom Kippurkor lesz
megpecsételve, addig a megtérés és bűnbánat kapui nyitva vannak.
Sávuot: Hetek ünnepe, hét héttel Peszách után ünnepeljük. Egyike a három
zarándokünnepnek. A Tórában az aratás, illetve a zsengék ünnepeként
van említve, de Bölcseink hagyományaiban, vagyis a Szóbeli Tanban –
és imáinkban – a Tóraadás ünnepeként szerepel.
Saktolás: állatok rituális módon történő levágása.
Smita: a Tóra kötelezi a zsidó földművest Izrael földjén (külföldön nem),
hogy minden hetedik évben hagyja parlagon a földjét, ne vessen és
ne arasson. Ami magától megterem rajta, az mindenkié, a tulajdonos
ugyanúgy élvezheti, mint bárki más, és nem szabad áruba bocsátani.
Svut: rabbinikus tilalom.
Szanhedrin (görög eredetű szó, jelentése: tanács): A második Szentély ide
jén a zsidó 71 tagú felsőbíróság és egyben a vallási vezetés legfelsőbb fó
ruma volt. A Szanhedrin tagjainak sok nyelvet kellett tudniuk – mind
annyiuknak együtt hetven nyelvet (hogy a feleket ne tolmács által kelljen
meghallgatniuk) –, és minden tudományban járatosnak kellett lenniük.
Szukkot: Sátoros ünnep, ami hét napig tart. Egyike a három zarándokünnep
nek, amikor a zsidó nép apraja-nagyja felment Jeruzsálembe, és ott töl
tötte az ünnepet, áldozatokat mutatva be a Szentélyben. Szukkot külön
leges 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.
Tchum shabbat: A shabbati körlet, amit szombaton tilos elhagyni.
Tfilin: imaszíjak, a bal karra és a fejre erősített négyszögletes dobozkák,
amelyek pergamenre írott tórai verseket tartalmaznak. Napi használa
tuk (feltevésük, „légolásuk”) minden 13 éven felüli zsidó fiú, férfi szá
mára kötelező, kivéve szombaton és ünnepnapokon.
Tóra: Tan, Mózes öt könyve, a monoteizmus alapja, a zsidóság kézikönyve.
Az Írott Tórával együtt kaptuk a Szóbeli Tórát is, amely mintegy kiegé
szítése és értelmezése az Írott Tannak.
Tréfli: a kóser ellentéte, evését, illetve használatát a háláchá tiltja.
Tsuva: bűnbánat, megtérés, visszatérés az Örökkévalóhoz.
A szószedetben szereplő fogalmak magyarázatának legfőbb forrása:
Naftali Kraus „Zsidó fogalomtár” című könyve.
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A Shabbat a zsidóság szent napja, ami péntek napnyugtától a szombati napnyugta utáni első három csillag megjelenéséig tart. A Shabbat szó „pihenést” jelent,
de ez a szombati „pihenés” egészen más egy szombattartó zsidó számára, mint puszta feloldódás vagy kikapcsolódás. E nap lényeges részei – a pihenés mellett – az
emlékezés az Örökkévalóra és az Ő törvényeinek a tanulmányozása. Vallásos zsidók számára nincs még egy olyan
parancsolat vagy vallási előírás, amely iránt annyi érzelem,
odaadás, rajongás fejeződne ki, mint a Shabbat iránt.
E Shabbatról szóló előadás-sorozat lefordításával és megismertetésével legfőbb célom – mint a Magyar Hidabroot
előző két kiadványának megjelentetésével –, hogy ezen ismeretek eljussanak a magyarországi zsidósághoz és e tudás minél több hittestvéremet közelebb vigye az Örökké
való velünk kötött szent és örök szövetségének bizalom- és
örömteli megtartásához. E kiadvány ezt a nemes célt hivatott szolgálni és bízom benne, hogy általa sokan közelebb kerülnek az Örökkévaló parancsolatainak – és benne
a Shabbatra vonatkozó parancsolatainak – a megtartásához, ami számomra is óriási öröm és jutalom!
.

