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Áldott légy Örökkévaló, aki megtartottál bennünket és megengedted számunkra
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Két ággádai tanítást ajánlok az olvasók figyelmébe, amelyek az évezredek messzeségéből is hozzánk s

"ÁVIRÁ DIEREC JISZRÁÉL MÁCHKIM..."
" Izrael levegője bölccsé (Bává
tesz.".Bátrá: 158, a.)

Sok-sok évvel ezelőtt fogalmazódott meg ezen ősi igazság. Annak tudatában és jegyében, hogy őseink,
"Alapítsatok tanházakat - szól a régi tanítás, -

tanházakat, amelyekben Ataníthattok."
szétszóratásban szerte a föld

s mindenütt tanházat alapít, mindenütt zsinagógát épít, azzal a céllal, és reménnyel, hogy továbbadhatja

"VETECHEZENÁ ÉNÉNU BESUVCHÁ LECIJON BERÁCHÁMIM..."
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megkopott
"zerá kodes"
Talmudévezredeiben.
fóliáns fölé
, szent
ésMa
tam

A modern zsidó költészet
Hájim
legnagyobb
Náhmánalakja,
Biálik
hasonló miliőből nőtt ki. Látta a különböző helyeken szé
Hadd idézzek néhány sort Biálik költeményéből:

" S elgondolom, mily hatalmas a mag,
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Mely rejtve él az átkozott talajban,
Érné a napnak egy sugara csak,
S belőle mennyi áldásunk fakadna!
Mennyi dús kéve hullana alá,
Ha egy új szellő, mire lelkem vágyik,
Egyengetné és kisimítaná
Az élet ösvényét a jesiváig."

"Zerá kodes"
, e szent mag kikelt. A polgári időszámítás szerint 1948-ban, - a zsidó naptár sze
Sok izraeli házban jártam.
"könyv
Láttam
népe"
gazdagabbat és
. Ez,
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Elegánsan
természet
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országa. és
Az olyat,
egyik am
ko
Aztán rádöbbent: ez Izrael.

A visszatértek, a hazatértek, az egykori üldözöttek gyerekei, a Soá túlélői, a megpróbáltatások számkive

"ÁVIRÁ DIEREC JISZRÁÉL MÁCHKIM..."
Izrael bölccsé tesz, racionálisan gondolkodóvá, jövőtervezővé.

Annak idején, amikor a jeruzsálemi
"even s'tijá"-nak,
Templom
"alapkőnek"
állt,nevezték
- így mondja
el. Egyes
az ággáda
kommentátorok
s'tijá
tanítása - aezt
Templom
a szót, hogy
fundam
úgy inte
Annak idején egy tiszta forrás volt ott, amely - s ezt büszkén vállaljuk - megtermékenyítette az egész vilá
Hogyan fogalmazták ezt"Izrael
meg aprófétainak
Függetlenségi
szellemében
Nyilatkozat
a szabadság,
alkotói? Hadd
jogidézzem
és béketanúnak:
ideáljait tekinti léte ala
Az ezen elveket valló embereket az elmúlt 72 esztendő alatt többször akarták (akarják ?) a tengerbe szo

Izrael népe él és élni fog!!
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