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

A rabbi a hetiszakaszról
Smot

Ezen a héten kezdjük olvasni Mózes öt 
könyve közül a másodikat. 

Az e heti parashánkban található a híres 
történet Mózesről és az égő csipkebokor-
ról, amikor Mózes beszélget I-tennel, aki 
visszaküldi őt Egyiptomba mint az ő hírvi-
vőjét, hogy felszabadítsa a zsidó népet. 

Ebben a beszélgetésben Mózes meg-
kérdezi I-tent: ,,Amikor elmegyek a zsidó 
néphez, és mondom nekik, hogy ősapáitok 
istene küldött hozzátok, mit feleljek nekik, 
ha kérdik, mi az Ő neve?” 

I-ten azt válaszolta: „Leszek, aki leszek. – 
és még mondta I-ten Mózesnek – Így szólj 
Izrael fiaihoz: Az Ö-való, őseitek istene, Áb-
rahám istene, Izsák istene és Jákob istene 
küldött engem hozzátok; ez az én nevem 
mindörökké és ez az én emlékezetem nem-
zedékről nemzedékre.”

Ez egy nagyon ezoterikus párbeszéd, tele 
rejtett tartalommal, amely sokféle interpre-
tációra ad lehetőséget. 

Az elmúlt néhány hétben arra az elkép-
zelésre koncentráltunk, hogy a Tóra értel-
mezésének számos rétege van. 

Ahogy különböző magyar rabbik taní-
tásait tanulmányoztam át, három alapvető 
tanítást találtam, amelyek mind ebből a kife-

jezésből indulnak ki, hogy I-ten azt mondta 
Mózesnek „Vagyok, aki vagyok.” 

Ez a három értelmezés, amit most tár-
gyalni szeretnék, korántsem az összes ma-
gyarázat, ezektől még sokkal többet találha-
tunk. 

Ezek mindegyike megérdemelné, hogy 
hosszasan tárgyaljuk, mégis most az alap el-
képzeléseket beszélnénk át, valamint hogy 
hogyan illenek ezek a kifejezéshez és az 
adott kontextusba.

Az egyik magyarázat szerint ez I-ten lé-
tezését, lényegét írja le.

Egy másik magyarázat szerint azt írja le, 
ahogy I-tent észlelhetjük, érzékelhetjük.

Megint másik koncepció szerint mindez 
a mi I-tenhez való kapcsolatunkat jellemzi.

Az ókori filozófia szerint a teremtésben 
mindennek vannak alapvető, nélkülözhetet-
len tulajdonságai és mellékes, véletlen tulaj-
donságai. Ezt a következő módon magya-
rázhatjuk; minden létező dolognak vannak 
bizonyos vele született (alapvető, lényeges) 
tulajdonságai, amelyek nélkül megszűnne 
annak lenni, ami, és vannak olyan tulajdon-
ságok, amelyek mellékesen, véletlenszerűen 
jellemzők arra a dologra, de nem létfontos-
ságúak. Ha elképzelsz például egy házat, és 

A Smot szakaszában – az Exodusban, Mó-
zes második könyvében (2Mózes 1:1–6:1.) 
– kezdődik az Egyiptomban lezajlott zsidó-
üldözés, ami Mózes küldetésével, a Tízcsa-

megkérdezed magadtól, hogy mik azok a 
tulajdonságai amik mindenképpen szüksé-
gesek ahhoz, hogy ezt egy háznak tekinthes-
sük, és mik azok a részletek, amelyek csak 
mellékesen jellemzik az éppen elképzelt 
házat, akkor már jó úton jársz, hogy meg-
értsd az előbb említett gondolatot. A ház 
színe vagy az építéshez használt anyagok (fa 
vagy tégla) például egyáltalán nem lényege-
sek. Nem szeretnék túl mélyen belemenni a 
részletekbe, főleg mert vannak eltérő véle-
mények és mert ez egy igen bonyolult téma. 
Egy dologban azonban megegyezhetünk, 
hogy a létezésnek az ideje, vagyis a mikor 
nem lényeges, csak az hogy valamikor volt, 
van vagy lesz; hasonlóan a színéhez, magas-
ságához vagy súlyához. A dolog bonyolult-
tá válhat, ha megpróbáljuk megtalálni egy 
dolog lényeges, vitális tulajdonságait. Foly-
tassuk a ház példájával! Képzeljünk el egy 
házat, aztán kezdjük el lecsupaszítani, meg-
fosztani a nem lényeges tulajdonságaitól, 
úgy, hogy az még háznak tekinthető dolog 
maradjon! Felejtsük el a színét, mert az nem 
lényeges, majd ugyanígy tekintsünk el olyan 
részletektől is, mint hogy hány szintes, mert 
ez sem fontos ahhoz, hogy az otthon otthon 

pás sal és a csodálatos kiszabadulással 
vég ződik. Mózes születése után a fáraó há-
zában nevelkedik, majd emigrálni kénysze-
rül, s Midjánban telepedik le, ahol elveszi 

Jitró egyik lányát, és őrzi nyáját. A sza kasz 
végén Mózes közli a zsidókkal: Isten küld-
te őt ki szabadításukra. Azonban a kény-
szermunkától elfásult nép nem hisz neki.

folytatás a következő oldalon



2

legyen. Miután gondolatban már teljesen le-
csupaszítottuk, megfosztottuk mindazoktól 
a lényegtelen tulajdonságoktól, amiket látha-
tunk, érezhetünk, vagy tapinthatunk, akkor 
a végén már csak olyan elképzelések ma-
radnak, mint például élettér, vagy egy hely 
ahol emberek laknak, stb... A fizikai érzék-
szerveinkkel csupán egy átmeneti valóságot 
érzékelhetünk, amely nem nélkülözhetetlen 
az adott dolog létezéséhez.

Itt van egy újabb gyakorlat, amely segít-
het még tisztábban érteni ezt a gondolat-
menetet. Kérdezd meg magadtól, hogy ki 
vagy, és válaszold meg a kérdést egy mon-
dattal! Vizsgáld meg a válaszodat, és döntsd 
el, hogy minden részlete valóban lényeges-e 

ahhoz, hogy magadat definiáld, vagy sem. 
Ha nem, akkor kezd elölről! Nyilvánvalóan 
egyik fizikai jellemző sem lesz lényeges. Ha 
megpróbálod, rá fogsz jönni, hogy a dolgok 
nélkülözhetetlen jellegzetességeit definiálni 
igen bonyolult feladat. Amit ebből észreve-
hetünk, hogy a legtöbb leírás, jellemzés, sőt 
sok definíció is csak valami hozzáadott do-
log valaminek a lényegéhez, esszenciájához, 
természetéhez.

Amikor I-tenről beszélünk, létezését 
tudjuk említeni, mint nélkülözhetetlen, lé-
nyeges tulajdonságot, különösen a terem-
téssel összefüggésben. I-ten létezett, létezik 
és örökké létezni fog, és csupán ezt a tulaj-
donságát vizsgálva levonhatjuk a következ-

tetést, hogy I-ten határtalan, egy, egyedülálló 
és oszthatatlan is. Mindez azt is jelenti, hogy 
semmilyen egyéb tulajdonságot nem lehet 
ehhez hozzáadni, mert azok mind benne 
foglaltatnak már az Ő igazi egységében.

Ez az egyik interpretációja a kifejezésnek 
„leszek, ami leszek”, hogy I-ten bizonyos ér-
telemben adott Mózesnek egy nevet, amely 
leírja I-ten lényegi tulajdonságát, létezésé-
nek esszenciáját. I-ten létezik. Minden más 
leírás, jellemzés csupán I-ten azon interakci-
óit vagy cselekedeteit ragadja meg, amelyek 
megtörténnek, de nem ragadja meg a nélkü-
lözhetetlen tulajdonságait.

Folytatás következik...


