
Mi az ördög?
Szántó-Várnagy Binjomin Zeév, 2013.06.10

1. Mózes 1., 8:21 – Az özönvíz utáni szövetség

Nem fogom többé elátkozni a földet az ember 
miatt, bár rossz az ember szívének ösztöne 
születésétől fogva.

,םָד,ם, ,םָא ,םָה ּובֲעובו ר  ֲעַּב ,םָמה  ,םָד ּובֲא ,םָה תֶא ת  ע לֵּלע ל עוד  ֲעַק קְע ל סֹא ףִס ף   סֹע לא 
,םָ רויו. יָרֻע קְּנ ֲעַ רע  ףִמ ,םָד,ם  ,םָא ,םָה ע לֵע לוב  תֶצ ר  ע לֵוי  ףִּכוי 

2. Reggeli áldások (részlet)

Istenem, a lélek, amit adtál belém, tiszta. Te 
teremtetted, Te formáltad, Te lehellted belém, Te 
őrzöd bennem, és Te fogod a jövőben elvenni 
belőlem, és visszaadni belém, a távoli jövőben.

,םָָתה ֲעַא ,םָ רה  ףִהויא.  קְטהו ,םָָת  ףִּבוי  ֲעַ ת ,םָּנ תֶֶש ,םָמה  ,םֶָש קְנ ֲעַהוי,  סֹע ל  ֱא
,םָָתה ֲעַא קְו ,םָָת ּה  ףִּבוי,  קְח ֲעַפ קְנ ,םָָתה  ֲעַא א  ,םָָת ּה, ֲעַצקְ ר קְוי ,םָָתה  ֲעַא א  ,םָ ת ּה, ,םָ רא  קְוב

תֶֶמ ףִּנוי, ,םָע ל ּה  ףִמ קְְט ,םָע ףִ תויד  ףִע ל ,םָָתה  ֲעַא קְו קְּב ףִקקְ ר ףִּבוי,  קְֶמ,םָ ר ּה  ֲעֶַש  קְמ
,םָע לובוא. ,םָע ףִ תויד  תֶע ל ,םָ ר ּה  ףִּבוי  ּובֲח ףִזוי ֲעַה קְע ל ו

3. Ávot 2:5 – rosszak vagyunk?

Hilél mondja: [...] ne bízz magadban halálod 
napjáig.

 הע לע ל אומ ר: [...] אע ל  תאמן ובעצמך עד ויו,ם
מו תך

4. Ávot 2:18 – jók vagyunk?

Rabbi Simon mondja: [...] ne tartsd magadat 
gonosznak saját magad előtt.

  רובוי שמעון אומ ר: [...] אע ל  תהוי  רשע ובפנוי
עצמך

5. Szuká 52a – a jécer hárá „kivégzése”

Miért fognak gyászolni [az idők végén]? Rabbi 
Doszá és a bölcseink vitáznak rajta. Egyik szerint 
Másiách ben Joszéf miatt, akit megölnek, másik 
szerint a jécer hárá miatt. [...] De aki szerint a 
jécer hárá miatt: vajon gyászolni kell? Örülni 
kellene! Ahogyan Rabbi Jehuda magyarázta:

A jövendőben elhozza a Szent, Áldott Ő a jécer 
hárát, és levágja az igazak és a gonoszok előtt. Az 
igazak úgy fogják látni, mint egy magas hegyet, a 
gonoszok úgy fogják látni, mint egy vékony 
hajszálat. Ezek is sírnak, azok is sírnak. Az igazak 
sírnak és azt mondják: hogyan is tudtunk 
meghódítani egy ilyen magas hegyet! A gonoszok 
sírnak és azt mondják: hogyan is nem tudtunk 
elbánni egy ilyen vékony hajszállal!

Mondta Rabbi Ászi: a jécer hárá először egy 
cérnaszálhoz hasonlít, végül a szekér 
tartóköteleihez.

 הא הספוידא מאוי עובויד תויה? פע לויגוי ובה  רובוי
 דוסא ו רובנן. חד אמ ר: עע ל משויח ובן ויוס ף

 שנה רג, וחד אמ ר: עע ל ויצ ר ה רע שנה רג. [..]
 אע לא ע למאן דאמ ר עע ל ויצ ר ה רע שנה רג - האוי

 הספוידא ובעוי ע למעובד? שמחה ובעוי ע למעובד!
אמאוי ובכו? - כדד רש  רובוי ויהודה:

 ע לע תויד ע לובא מובויאו הקדוש וב רוך הוא ע לויצ ר
 ה רע ושוחטו ובפנוי הצדויקוי,ם וובפנוי ה רשעוי,ם.

 צדויקוי,ם נדמה ע לה,ם כה ר גובוה, ו רשעוי,ם נדמה
 ע לה,ם כחוט השע רה. הע לע לו ובוכוין, והע לע לו ובוכוין.
 צדויקוי,ם ובוכוין ואומ רוי,ם: הויאך ויכוע לנו ע לכובוש
 ה ר גובוה כזה! ו רשעוי,ם ובוכוין ואומ רוי,ם: הויאך

ע לא ויכוע לנו ע לכובוש א ת חוט השע רה הזה! 

 אמ ר  רובוי אסוי: ויצ ר ה רע, וב תחויע לה דומה ע לחוט
שע ל ובוכויא, וע לובסו ף דומה כעובו תו ת העגע לה.

6. Sámuel 1., 1:6-7 – Chana és Penina története

És a társa gúnyolta, hogy bosszantsa, mert az Ö-
való bezárta a méhét. És így tett évről-évre, 
amikor felment az Ö-való házába, gúnyolta, és ő 
sírt, és nem evett.

,םָמ ּה,  ףִּכוי ֲעַהקְּר ףִע ּובֲעובו ר  ֲעַּב ֲעַעס  ֲעַּכ ֲעַּג,ם  ,םָ ת ּה  ,םָ ר ,םָצ ,םָָתה  ֲעַס ּובֲע  קְו ףִכ
,םָנה, ,םֶָש קְוב ,םָנה  ,םֶָש תֶׂשה  ּובֲע ֲעַוי ע לֵכן  קְו ,םָמ ּה.  קְח ֲעַ ר ֲעַעד  קְּב ,םָוה  קְויה ֲעַג ר   ,םָס
תֶּכה קְוב ֲעַו ףִָת ,םָּנה,  תֶס קְכ ףִע ֲעַָת ע לֵּכן  ,םָוה  קְויה ע לֵובוי ת  קְּב ,םָ ת ּה  סֹע ל ּובֲע ע לֵּדוי    ףִמ

ֲעַכע ל. סֹ תא סֹע לא  קְו

7. Mislé (Példabeszédek) 24:16

Mert hétszer is elesik az igaz, és felkel. ,םָק,ם. ,םָו ֲעַצ ףִּדויק  ֲעַובע יּפוע ל  תֶֶש  ףִּכוי 



8. Ávot 5:29 – a helyes perspektíva

Rabbi Elázár Hákápár mondja: [...] ne hagyd, 
hogy a jécer hárád elhitesse veled, hogy a 
túlvilágon megpihenhetsz, mert akaratod ellenére 
lettél megteremetve, akaratod ellenére születtél 
meg, akaratod ellenére élsz, akaratod ellenére 
fogsz meghalni, és akaratod ellenére fogsz számot 
adni a Királyok Királya, a Szent, Áldott Ő előtt.

  רובוי אע לעז ר הקפ ר אומ ר: [...] אע ל ויובטויחך
 ויצ רך שהשאוע ל ובוי ת מנוס ע לך, שעע ל כ רחך א תה
 נוצ ר ועע ל כ רחך א תה נוע לד ועע ל כ רחך א תה חוי

 ועע ל כ רחך א תה מ ת ועע ל כ רחך א תה ע תויד
 ע ל תן דוין וחשובון ע לפנוי מע לך מע לכוי המע לכוי,ם

הקדוש וב רוך הוא.

9. Hiperkarma: Feketepéter (dalszöveg)

[…] te nem gondoltál még arra sohasem, hogy a gonosz nem az, aki kínoz odabenn, hanem aki 
könyörög hozzád, hogy ereszd szabadon, az a gonosz, akiről végig azt képzelted, hogy jót akar neked.

Csak úgy nem jutsz pokolra, ha magadtól odamész. Két szék közt a padlóra is csak akkor nem kerülsz, 
ha belátod, hogy muszáj vagy és arra a kis dombra, amit emlegetni szoktunk most magadtól 
lecsücsülsz, és azt mondod, gonosz vagy. Tudod, hogy nem vagy az. Ezt mondják mások is, te meg ha 
bebizonyítod nekik azt, hogy neked van igazad mégis, akkor lettél gonosz.

10. Éruvin 13b – futni a kóved után

Ebből azt tanuljuk, hogy aki megalázza magát, azt 
a Szent, Áldott Ő, felemeli, és aki felemeli magát, 
azt a Szent, Áldott Ő megalázza. Mindenki, aki fut 
a nagyság után, a nagyság fut előle, és mindenki, 
aki menekül a nagyság elől, a nagyság fut utána.

 ע לע למדך שכע ל המשפויע ל עצמו הקוב"ה מגובויהו וכע ל
 המגובויה עצמו הקוב"ה משפויע לו כע ל המחז ר עע ל
 הגדוע לה גדוע לה ובו רח ת ממנו וכע ל הובו רח מן

הגדוע לה גדוע לה מחז ר ת אח רויו.

Az előadás eredeti, angol nyelvű változata:
Rabbi Bentzion Shafier, TheShmuz.com
#42 – Tricks of the Soton



Mi az ördög? – Levél
Szántó-Várnagy Binjomin Zeév, 2013.06.10

Legkedvesebb tanítványomnak:
 
azért írok Neked, hogy megtudd, mit gondolok Rólad. Itt  fent az égben nem úgy működnek a dolgok, mint  
odalenn. Ott csak arról tudnak, ami látható. Ha látnak valakit, aki „sikeres”, azt gondolják, hogy ő a legnagyobb  
ember. Ha valakit küzdeni látnak, azt gondolják, hogy ő egy gyengébb láncszem. 

Hadd mondjak el valamit. Az Ö-való ad minden embernek olyan képességeket, amikről odalent senki nem tud  
semmit. Némelyek óriási dolgokra képesek, mások sokkal kisebb célokra lettek teremtve. Csak az Ö-való képes 
végtelen bölcsességében mindenkinek pontosan azt adni, amire szüksége van, hogy beteljesítse önmagát. 

Engem nagyon félreértenek. A legtöbb ember gyűlöl, és én egyáltalán nem hibáztatom őket. A legtöbben azt 
gondolják, hogy az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy minden micvának minden részét elrontsák, és örvendek,  
valahányszor vétkeznek. Mi sem állhatna távolabb az igazságtól! Láttál már valaha boxedzőt edzés közben?  
Igazán vicces látvány. Az edző felveszi a kesztyűt, és harcol a saját tanítványa ellen. Eleinte nem nagyon üti. De  
ahogy a tanítvány egyre jobb és jobb lesz, az edző elkezd egyre keményebben küzdeni. Mindezt azért teszi, hogy 
a tanítványa fejlődjön, és kihozza belőle a maximumot. Itt  kezd a dolog furcsa lenni. Valahányszor az edző  
legyőzi a tanítványt,  rárivall.  De végül amikor az edző minden erejét  bedobja, és a tanítvány nemcsakhogy 
kibírja az ütéseket, de még győz is, nincs a világon senki boldogabb az edzőnél! 

Pontosan ez az, ahogy én érzek. Ha egyből elrontod, és még csak meg sem próbálsz küzdeni, akkor látom, hogy 
nem egy nagy tehetséggel van dolgom, így aztán nem nagyon erőltetem meg magam. De ha felkelsz és tovább 
harcolsz,  rájövök,  hogy  talán  egy  igazi  bajnok  rejlik  benned,  és  elkezdek  keményebben dolgozni.  Mindig,  
amikor  újabb  szintre  érsz  fel,  növelem  a  küzdelem  intenzitását.  Ha  végül  sikerül  kiütnöd  a  nyeregből,  
felpattanok, átölellek és Veled örülök a sikerednek. 

Ez a meló néha elég elkeserítő tud lenni. Meglátok valakit, akiben igazi potenciál rejtőzik, és egyből elkezdek  
harcolni vele. Egy darabig küzd, de amint eldurvul a csata, abbahagyja, és megreked azon a szinten, ameddig  
eljutott.  (Sőt,  gyakran vissza is fordul.)  Ilyenkor ordítani  tudnék: „Pattanj már fel,  te  idióta! Van egyáltalán  
fogalmad arról, hogy még mennyi mindenre lennél képes?” De ez nekem, ugyebár, tilos. Így aztán otthagyom, és  
keresek egy másik ígéretes jelöltet. Ha Téged választottalak ki a legkeményebb küzdelmekre, akkor az nem lehet  
véletlen! Elképesztő képességeid vannak! Egy igazán különleges családba születtél, törődő tanáraid vannak, akik 
aggódnak érted, és segítenek abban, hogy növekedhess a Tórában és a micvákban. Egy igazán tiszteletreméltó és  
kedves ember vagy. 

Azért írok, mert egy komoly kéréssel fordulok hozzád. Kérlek, soha ne add fel a küzdelmet! Az utóbbi időben túl  
sok emberrel küzdöttem, és kezdek türelmetlenné válni. Higgy magadban, tudd, hogy nem foglalkoznék veled 
ennyit, ha nem tudnám, hogy képes vagy rá. Tudd, hogy mik az erősségeid! Egy nagy rabbi mondta egyszer: „jaj  
annak, aki nem tud a gyengéiről. De 'oj vávoj' annak, aki nem tud az erősségeiről - mert ő nem tudja, mire  
támaszkodhat a küzdelmeiben.” 

Egy dologra emlékezz mindig: egy titkos fegyver áll a rendelkezésedre. Igazából el sem szabadna mondanom, de 
mégis  megteszem.  Maga  az  Ö-való  testközelből  figyeli  az  „edzéseinket”.  Örömömre  szolgál,  hogy 
elmondhatom: Neked drukkol! Ha bármikor nehézre fordulnak a dolgok, akár elviselhetetlenre, csak hívd Őt egy 
imában, és azonnal a segítségedre siet. A legjobbakat kívánom Neked, és remélem, hogy a százhúsz év után,  
amikor letelt az időd a látszat világában, feljössz ide, az igazság világába, ahol tárt karokkal foglak fogadni,  
hogy személyesen gratuláljak a győzelmedhez, és elkísérjelek a helyedre, közvetlenül az Ö-való dicsősége mellé. 

A legmélyebb tisztelettel továbbra is maradok: 
a Te jécer hárád 

eredeti változat:
Avi Shulman: Thoughts to Build On


