
� Sára, Hágár és Mária fiai - 9. Fejezet �

� 205 �

9.

ADAM BEN EFRAIM (1591-1645)

1645. december 28.

Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, 
és egyenlő végök van azoknak; a mint meghal egyik, úgy meghal a másik is, 
és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb 
méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság.*    

 * Préd 3.19

- Atyámat látom kimúlni a világból esztelen öcsém szertelensége miatt. Igaza volt 
Atyámnak, aki minduntalan azt mondotta, hogy Józsué még veszedelmet hoz a családra.
 - Atyám, néhány lépésre tőled fekszem a hóban, Isten talán megbocsátja, hogy 
így és ilyenkor Kadist mondok éretted, de nemigen lesz erre már alkalmam többé:

„Magasztaltassék és szenteltessék meg nagy Neve a világban, 
amelyet akarata szerint Ő teremtett. 
Alapítsa meg birodalmát életedben és idődben, 
Izrael egész házának életében, mihamarabb, nemsokára; 
s mondjuk: Ámen!
Legyen áldott nagy Neve örökkön-örökké!
Legyen áldott, dicsért, magasztalt, fennkölt, 
dicshimnuszba foglalt, becses, rajongott és dicsőített 
az Egyetlen Szent Neve, 
áldassék, kivel nem ér fel semmi áldás, 
himnusz, dicsének és dal a világon; 
s mondjuk: Ámen!
Áradjon béke az égből életünkre és egész Izraelra, 
s mondjuk: Ámen!
Ki békét teremt az egekben, hozzon békét ránk és egész Izraelre, 
s mondjuk: Ámen!”

 - Tudom, hogy nekem is végem lesz nemsokára, a hideg kúszik fel a testemen. 
Mi lesz árváimmal?
 - Tizenegy éves voltam, amikor a Tórára tanítottál Atyám, amelyért mindig 
is háládatos voltam. Követni próbáltalak, de ez nem volt könnyű: erős és bölcs ember 
voltál, én pedig kételyekkel teli, ezért is akadékoskodtam egyszer, hogy atyám voltál-e, 
hiszen a jelet nem találtam meg a testemen.

…
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 - Taria, édes fekete Tariám, mily nehéz volt tégedet atyám elé vinni. Noha 
szerettelek, nehezen hittem, hogy édes feleségem leszel, mivel hazudtál nekem az esketés 
előtt a korod felől. Ha Atyám tudta volna, hogy megviselt mindez…
 - Gyermektelenek voltunk hosszú évekig. Akkor tudtam meg mit jelent a 
hűség az asszony felől, amikor éveken át kértelek, hogy hálj valaki mással, és essél 
teherbe általa, csak gyermekeink lehessenek. Te ezt elhárítottad és azt is elviselted, hogy 
én hálátlanul hosszú időn át kerültem a közös ágyat. Szégyenemre tettem mindezt. Ha 
az a cigányasszony nem jön, nem tudom mi történt volna velem. 
 - …ikrek, lányok, mindig és újra leányok… aztán egyszer csak Isten 
megáldotta méhedet, és szültél nekem két fiút, akikre most a családom életét és jövőjét 
kellene rábíznom, de magam vagyok itt a fövenyen.

…

 - Atyám, Atyám fehér fényeket látok… a fogságból szabadulva soha nem 
meséltem, micsoda dolgok történtek ott meg velem. Hogy eláruljam, honnan jöttem, és 
hogy van-e családom, és megkereszteltek erőszakkal. Majd mikor erre sem voltam hajlandó 
kiadni téged és Tariámat, egy frissen lenyúzott állat bőrébe varrtak, alig kaptam levegőt 
egy kicsiny nyíláson. Mikor ezzel sem értek el semmit, furcsa keveréket szeretek és azzal 
itattak meg, s ennek hatására önkívületben beszéltem el, hogy kicsoda is vagyok én.

…

 - Bárcsak szólani tudnék ivadékaimhoz. Őrizzétek meg emlékezetetekben 
családotok történetét, mivelhogy nem akárkik vagytok ti, akik csak úgy a földre zuhantak. 
Úgy remélem én vagyok a kivágott fa, s ti vagytok a hajtások, miképp írva vagyon: 

Mert a fának van reménysége; 
ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogynak.*

* Jób 14,7

 - Uram irgalmazz, hogy nem ismerem fel vétkeimet, mivelhogy ember vagyok, 
biztosan van énnekem is megbánnom. Segíts, hogy emlékezzek és tisztán menjek feléd.

…

De ha a férfi meghal és elterül; ha az ember kimúlik, hol van ő?
Mint a víz kiapad a tóból, a patak elapad, kiszárad:
Úgy fekszik le az ember és nem kél fel; az egek elmúlásáig sem ébrednek, 
nem költetnek föl az ő álmukból.
Vajha engem a holtak országában tartanál; rejtegetnél engemet addig, a míg 
elmúlik a te haragod; határt vetnél nékem, azután megemlékeznél rólam!
Ha meghal az ember, vajjon feltámad-é? Akkor az én hadakozásom minden 
idejében reménylenék, míglen elkövetkeznék az én elváltozásom.

* Jób 14, 10-14
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 - Gyötör a láz, időm kevés megvizsgálni az életem. Nem emlékezem vétkeimre. 
Talán az az én nagy vétkem, hogy csak a szépre emlékezem?
 - Házasodj meg újra Taria, ezt kívánom, vesd majd le gyászruhádat, mert te 
vagy életet adó erő gyermekeidnek. Ne törődj éveid számával, tündöklőbb vagy Te a 
Napnál, mit félnél újra boldog lenni másnak az oldalán?

Fiaim, minden áron és minden körülmények között meg kell maradnotok… 
őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, 
amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, 
és idegen isteneket ne tiszteljetek.*

*2Kir 17,37

…

 - … a második Tórába rejtve… a kincsek
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