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

A rabbi a hetiszakaszról
Vájislách

Ebben a hetiszakaszban Jákob végre visz-
szatér Izrael földjére miután hosszú éve-
kig Háránban élt és nagy családot alapított. 
Ùtközben családjával egy folyón kelnek át, 
s miután már mindenki, még az állatok is át-
jutottak, akkor jut eszébe, hogy néhány dol-
got még elfelejtett. Visszafordul tehát, újra 
átkel a folyón, amikor szembetalálja magát 
egy angyallal, akivel meg kell mérkőznie. Ez 
egy híres történet, melyben Jákob megtudja, 
hogy az Izrael nevet fogja kapni.

A történet elején, amikor Jákob már visz-
szafordult, és újra átkelt a folyón, a strófa 
a következőt írja: „És Jákob egyedül ma-
radt (LeVaDO)”. A Midrás azt írja, hogy 
ahogy I-tenre vonatkozóan olvashatjuk a 
strófában, hogy „És I-ten diadalmaskodott 
egyedül”, ugyanakkor Jákobra vonatkozóan 
pedig olvashatjuk „És Jákob egyedül maradt 
(LeVaDO)”.

A Midrás nem tér ki arra, hogy egyszerű 
magyarázatot adjon nekünk a hasonló mon-
datszerkezetre, illetve a hasonló szóhaszná-
latra, de azt mondja, hogy ez a két mondat 
együtt egy nagyon erőteljes jelentést, üze-
netet hordoz magában, ezért is jelenik meg 
itt ilyen párhuzamos módon.

Igen gyakran az ember igazi személyisé-

ge rejtve marad. Országokban élünk, ame-
lyeknek megvannak a saját szociális normái. 
Gyakran családunk, barátaink olyan szerep-
be kényszerítenek bennünket, amit nem 
feltétlenül mi választottunk. Külső körül-
mények hatására gyakran találjuk magunkat 
olyan pozícióban, olyan szituációban, amely 
kikerül irányításunk alól, és ami minket má-
sok szemében jóként vagy éppen rosszként 
jelenít meg. Egy példát említve, valaki mond-
juk megörököl egy családi vállalkozást, és 
egyszerre nagyon gazdag lesz. Az emberek 
egyszerre megkülönböztetett tisztelettel, 
méltósággal, vagy akár félelemmel vegyes 
áhitattal adózhatnak személyének. Miköz-
ben ő lehet, hogy csak egy egyszerű em-
ber, mindenféle üzleti életben szerezhető 
tapasztalatok és bölcsesség hiányában, az 
emberek mégis tőle fognak tanácsot kérni, 
és úgy kezelik majd, mint egy igazi bölcs em-
bert még akkor is, ha őt csak az örökösö-
dés és a körülmények tették azzá, aminek 
őt az emberek látják. Az emberek dicsérik, 
magasztalják majd, és olyan módon segítik, 
ahogy azt más „hétköznapi” emberrel nem 
tennék. Valamilyen oknál fogva találkozunk 
ennek az embernek a sokra értékelt véle-
ményével ironikus módon olyan területe-

Szakaszunkban – Vájislách (1Mózes 32:4–
36:43.) – Jákob és népes családja úton 
van ha  za felé. Útközben találkozik fivérével, 
Ézsau val, és egy drá mai jelenetben kibékül-
nek, majd végleg elválnak útjaik. Miközben 

ken is, amellyel kapcsolatban neki semmi-
lyen tudása sincs. Gyakran tapasztalhatjuk 
ezt a jelenséget a mai világban a celebekkel 
kapcsolatban, akiknek a véleményét minden 
témában tényként kezelnek, függetlenül at-
tól, hogy valójában mihez értenek, mire sza-
kosodtak.

A régi időkben ez még inkább kifejezés-
re jutott például a korona megöröklésével. 
Az ifjú herceg, aki nem alkalmas egy ország 
irányítására, hirtelen a leghatalmasabb em-
ber lesz az egész országban, abszolút ha-
talom birtokosává válik csupán apja halála 
okán még akkor is, ha ő maga hiányában van 
azoknak a képességeknek és annak az intel-
ligenciának ami a kormányzáshoz szükséges.

Salamon király esetében ennek ellenke-
zőjét láthatjuk. A Talmud azt mondja, hogy 
Salamon Hamelech elsőként az egész világ 
fölött uralkodott, majd csak Izrael fölött, vé-
gül pedig csak az emberei fölött. Az egyik 
jelentése ennek, hogy amikor király lett, az 
emberek megadták neki a királynak kijáró 
tiszteletet azért, mert ő lett a király. Azon-
ban valójában ő igazából is király volt egész 
lénye királyi volt, egy uralkodó, bölcs, méltó-

ha zafelé tartanak Kánaánba Jákob idős apjá-
hoz, Izsákhoz, Schemben a helyi törzsfő nök 
fia elcsábítja és megerősza kol ja Jákob egyet-
len lányát, Di nát, kinek két fivére, Simon és 
Lévi vé res bosszút áll a helyi lakosságon. A 

szakasz Benjá min szü letésével és Ráchel ha - 
lálával, valamint Ézsau és Edom nem zet sé-
gei nek és korabeli királyainak felsorolásával 
végződik.

folytatás a következő oldalon
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ságteljes és végül vezető. Ezek a képességei, 
tulajdonságai pedig nyilvánvalóan látszottak 
rajta nemcsak a palotai, udvari környezet-
ben vagy a törvényszéken. Akkor is, amikor 
Salamon Hamelech utazott valahova az 
országban, csak saját személyzetével, olyan 
társaság vagy alárendeltek hiányában, akik 
királyként kezelték volna, ő akkor is király 
volt. Az ő esetében az ő körülményei tették 
lehetővé, hogy azzá váljon, akinek eredetileg 
is született.

Ez hasonló ahhoz, amit az Adon Olam 
énekben találunk, hogy „Ő uralkodott az-
előtt, mielőtt minden megteremtetett.” I-ten 
nem csupán a teremtés kontextusában I-ten. 
A teremtés maga csak egy sejtést, egy futó 
bepillantást ad nekünk I-ten királyságába, 
semmiképp sem megteremti I-ten királyságát.

Ez az egyik rejtett üzenete aktuális he-
tiszakaszunk történetének. Amikor Jákob 
egyedül volt, a folyó túlsó partján, kiragadva 
családja környezetéből és abból a szerepből, 
pozícióból, amelybe családja által került, az 
angyal azt gondolta, „Na, végre meglátom, 
ki is Jákob valójában”. Az angyal azt gondol-
hatta, hogy Jákob csupán szociális kényszer 
hatására tisztességes, becsületes, igaz em-
ber. Az angyal nem vette észre, hogy Jákob 
magáévá tette ezeket a tulajdonságokat, és 
minden szociális kényszer, vagy nyomás nél-
kül is egész lényében egy erős, tisztességes, 
igaz, szent ember volt.

A tanítás számunkra két dologban fogal-
mazható meg. Egyrészt oda kell figyelnünk 
arra, hogy óvatosan ítéljünk meg másokat; 
ne használjuk a szociális hierarchia szemmel 
látható jeleit, a ruházatot, valakinek az anya-
gi helyzetét egyetlen útmutatóként mások 
személyiségének, legfőbb tulajdonságainak, 
képességeinek megítéléséhez.

Másrészt pedig hatalmas jelentőséggel 
bír, hogy időről időre mélyen magunkba 
nézzünk, önvizsgálatot tartsunk, megnézzük, 
hova helyeztek minket a körülményeink, és 
ha azt érezzük, hogy véletlenül olyan negatív 
szerepbe csúsztunk bele, amely nem azt fe-
jezi ki, amik mi vagyunk, akkor megtaláljuk a 
módját, hogy ebből kitörhessünk, hogy sza-
badon önmagunk lehessünk. Az ellenkező 
esetben pedig, amikor azt érezzük, hogy po-
zitív szereppel, illetve elvárásokkal vagyunk 
megáldva, akkor pedig ahhoz kell őszintén 
magunkba nézni, hogy megállapítsuk, vajon 
valóban kiérdemeltük-e ezt a szerepet, és 
amennyiben nem, úgy mindent meg kell ten-
nünk azért, hogy magunkévá tegyük azokat 
a tulajdonságokat, amelyek azzá az emberré 
tesznek bennünket, akik lenni akarunk, min-
den külső kényszer vagy nyomás nélkül.

Ez az értelme a magánynak; kifejezni azt, 
hogy kik is vagyunk a tömegben úgy, mintha 
nem lenne tömeg.

Gut Sábesz!

Kóser konyha

Tárkonyos bárányleves
Húsos, glutén- és tojásmentes

A bárány igen fontos szere pet játszik a 
zsidó ha gyo mány ban, ami nem meglepő, 
ha tudjuk, hogy ősapáink mind juhpász-
torok voltak, és később is nagyon fon tos 
szerepet játszott a juh tenyésztés, például 
a nép nagy vezetője, Mózes és Dávid ki-
rály is pász torkodott fia talabb korában.

1 kg bárányhús; 2 fej hagyma; 4 gerezd fok-
hagyma; 8 szál sárgarépa; 2 szál fehérrépa; 
1 nagy fej karalábé; 2 krumpli; ½ kg gomba
Só, bors, őrölt koriander ízlés szerint; ½ cso-
kor tárkony

A hagymát feldaraboljuk, a répát és a fe-
hérrépát felkarikázzuk, a karalábét és a 
krumplit felkockázzuk, a gombát megtisz-
títjuk és szeletekre vágjuk. A húst meg-
mossuk, nagy lábosba tesszük, hozzáadjuk 
a zöldségeket, felöntjük vízzel, fűszerezzük. 
A tárkonyt tíz percre vízbe áztatjuk, majd 
megvizsgáljuk, nehogy bogár kerüljön ál-
tala az ételbe; a leveshez adjuk, lefedjük a 
lábost, és másfél órán át főzzük. Szükség 
esetén pótoljuk az elpárolgott vizet.


