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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A rabbi a hetiszakaszról
Vájérá hetiszakasz 

Az aktuális hetiszakaszunk azzal kezdődik, 
hogy az Örökkévaló megjelenik a frissen új 
nevet szerzett Ábrahámnak. Az első stró-
fában ez áll: „Megjelent neki I-ten Mámré 
terebintusainál, amikor a sátor bejáratá-
nál ült.” Több furcsaság is található ebben 
a mondatban, de mi most ezek közül csak 
egyre fókuszálunk. A Tóra például általá-
ban nem használ személyes névmásokat 
(ha mégis, akkor valami tanítás van a hát-
térben), plane nem a hetiszakasz legelső 
mondatában. Sokkal gyakoribb, hogy a nevet 
említi, mint például „I-ten szólt Mózeshez”, 
vagy néhány fejezettel korábban, a 12:7-ben 
„I-ten megjelent Ábrahámnak…”.

Miért használja tehát a Tóra itt a sze-
mélyes névmást Ábrahám neve helyett?
Annak ellenére, hogy Ábrahámra úgy emlé-
kezünk, mint az első zsidóra és az elsőre, aki 
megismerte I-tent, nem ő volt az első cá-
dik (igaz ember) vagy az első próféta. Mégis 
sokminden megkülönbözteti őt elődeitől. 
Az egyik legfontosabb különbség (és ez egy 
alapvető fontosságú tanítást ad a zsidóság 
lényegéről), hogy az őt megelőző próféták-

nak el kellett szakadniuk a való világtól ah-
hoz, hogy I-tennel beszéljenek.

A korábbi próféták  kapcsolata I-tennel 
szélsőségek között ingadozott. Egyszer tel-
jesen elszakadtak a fizikai világtól és I-ten-
hez kapcsolódtak, majd később szélsőséges 
módon kötődtek a fizikai világhoz szinte 
teljesen eltávolódva I-tentől. Noé első cse-
lekedete például az árvíz után (mintegy utó-
hatásként), hogy szőlőt ültetett, hogy bort 
csináljon, majd a borral eszméletlenre itta 
magát. Már akkor, amikor ülteti a szőlőt, a 
Tóra azt írja „VeYiChal”, azaz „evilágivá vált, 
elvilágiasodott”, más szavakkal elvesztette 
szentségét.

Noéból hiányzott a mérséklet. Ezért van 
az, hogy amikor a Tóra Noé I-tenhez való 
kapcsolatáról ír, akkor úgy fogalmaz, hogy 
Noé I-tennel járt, vagyis tudott I-tenhez 
kapcsolódni, amikor csak I-ten volt jelen, 
de nem tudta ugyanezt megtenni, amikor 
volt valami zavaró, elterelő tényező. Míg ami 
Ábrahámot illeti, ő azt mondja magáról (ké-
sőbb), hogy „Előtte (I-ten előtt) jártam”. A 
héber mondatban a „jártam” és az „előtte” 
szavak között egy kicsivel hosszabb szünet 

Szakaszunkban – Vájérá (1Mózes 18–22.) 
– három an gyal jön vendégségbe a gyen-
gélke-dő Ábrahámhoz, és közlik vele, 
hogy egy év múl va Sára fiút szül ne ki. 
Ezek után ugyanezen an gya lok felforgat-
ják a vétkes Szo do mát, ahonnan előbb ki-

hordozza azt a többletjelentést, hogy „bár-
hová is mentem, mindig I-ten előtt jártam”. 
Ábrahám mindig kapcsolódott I-tenhez, 
bárhová is ment, bármit is tett, nemcsak ak-
kor amikor elvonult a világtól.

Mindez választ ad korábbi kérdésünkre 
a hetiszakasz nyitómondatával kapcsolatban. 
A személyes névmás használata Ábrahám 
neve helyett azt hangsúlyozza, hogy ez a faj-
ta kapcsolat I-tenhez csak rá volt jellemző. 
Ez az oka annak is, hogy a Tóra kitér arra 
is, hogy azt is leírja pontosan, hol tartózko-
dott és mit csinált Ábrahám. Mámré tere-
bintusainál volt Ábrahám (ahol sok utazó 
megfordul), a sátra bejárata előtt ült, hogy 
vendégeket találjon.

Ez a legfontosabb dolog, az az egyedi ös-
vény, amin Ábrahám járt, az az út, amelyet 
ránk hagyott örökül, hogy akkor is, amikor 
a minket körülvevő fizikai világban vagyunk 
és teljesen evilági dolgokkal foglalkozunk 
(ahogy Ábrahám is a vendégeinek szerve-
zett, illetve készített ételt és italt), akkor is 
tudunk I-tenhez kapcsolódni (Ábrahámnak 
is prófétai látomása volt éppen akkor).

men tik Lótot, feleségét (aki hát ra néz és 
sóbálvánnyá lesz) és két hajadon lányát. 
Ábrahám Grárba megy. Megszüle tik Izsák. 
Sára elkergeti Hágárt fiával, Ismaéllel 
együtt, mi után nem akarja, hogy az együtt 
örö köljön Izsákkal. Ezután következik 

– a tizedik meg pró bál ta tás – az Ákédá, 
mely nek során Isten felkéri Áb ra há mot, 
ál dozza fel egyetlen sze retett fiát, Izsá-
kot. Az utol só pillanatban égi hang aka-
dá lyozza meg Izsák feláldozását. Helyette 
egy kost áldoz fel Ábrahám.

folytatás a következő oldalon
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Mindennek az üzenete számunkra az, 
hogy nincs szükségünk semmilyen szélső-
ségre ahhoz, hogy I-tenhez tudjunk kapcso-
lódni. I-ten nem akarja, hogy elhagyjuk ezt a 
fizikai világot, hiszen éppen a mi számunkra 
teremtette ezt a világot, hogy ebben éljünk. 
Viszont szükségünk van mérsékletre. A 

zsi nagógába járás, az előadásokra járás, az 
imádkozás, a tanulás mind nagyon szuper, 
és mind hozzájárulnak fejlődésünkhöz, de 
sokan sajnos elfelejtenek „zsidónak lenni” 
vagy „I-tenhez kapcsolódni”, amikor elhagy-
ják a zsinagógát vagy becsukják a könyvet.

Nekünk kell lenni a többi nemzetre su-

gárzó fénynek. Amikor I-tenhez kapcsolód-
va, I-tennel járó zsidóként megyünk ki a 
világba és eszerint cselekszünk, akkor lehe-
tünk mi az a bizonyos fény.

(Yismach Moshe és Arugas Habosem 
tanítása alapján)

Megkezdődött a Miskolci Zsidó Női Klub 
nyár elejéig tartó női tanulóköre. Az első, 
bevezető órán általánosságban nyertünk be-
pillantást több érdekes témába, mint például 
hogyan látja a Tóra és a zsidóság a nő sze-
repét, a feminizmust, létezik-e a nők felsza-

Ezen a héten történt

badítása fogalom a hagyományos zsidó gon-
dolkodásban, mit jelent zsidó nőnek lenni 
napi szinten, miért van kiváltságos helyzete 
a nőknek a zsidóságban a Berésit, Smot és 
Mózes első két könyvének gyönyörű példá-
ival illusztrálva.

A következő alkalmakkor mind elméle-
ti tudással (a gazdag szóbeli hagyományból 
merítve), mind gyakorlati ismeretekkel fog-
juk tovabb görgetni a bevezetőben hallot-
takat.
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