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Zájin Ádár
Március 14-é
én,
15:oo órai
kezdettel
Hitköszégünkben
Zájin Ádár ünnepséget rendezünk.
Zájin Ádár, azaz ádár
hó 7-e
Mose Rabbénu
születésének és
halálának
emléknapja.
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Meghívó
Hitközségünk szeretettel
meghívja Önt, és családját a

március 22-é
én,

kedden, 17:00-ttól
tartandó Purim ünnepségre!
Az ünnepség alkalmából
lubavicsi bócherek olvassák a
Megillát és gondoskodnak purimi
hangulatról.

Könyvek, könyvek, könyvek...
A zsidóságot hívják a könyv népének is. Hitközségünk is fenn kíván tartani egy kis
„könytárat“, ami nyitott a hitközségi tagok előtt bármilyen meglévő könyv kölcsönzésére.
(Erre már van is gyakorlat.)
Kérjük a hittestvéreket, hogy nélkülözhető könyveikkel járuljanak hozzá könyvtárunk
gyarapításához.
Egyben köszönetet kívánunk mondani azoknak, akik már adományoztak könyveket.
Weisz Ferencné az igen értékes Zsidó Lexikont, és Spiró Ignác úr a Majmuni Kódex egy
értékes példányát adományozta a könytár számára.
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Mit tettünk, mit nem, mit tervezünk
Beszámoló a Hitközség 1999. évi mûködésérõl és a 2000. évi terveirõl
Az alábbi beszámoló és a 2000. évi költségvetés megvitatására a soron következõ közgyûlésen kerül sor várhatóan
április hónapban, mivel alkalmazkodnunk kell a MAZSIHISZ
munkaprogramjához, mely alapján a központi költségvetés tárgyalására az áprilisi közgyûlés hivatott.

A hitéletrõl
Az a hír miszerint az észak-keleti régiónak 1999-ben
debreceni székhelyû állandó rabbiija lesz ezidáig nem realizálódott. Mindenesetre Hitközségünk a felújítás II. ütemánek
befejezésével májustól vendégszobával várja egy-egy alkalomra a meghívható rabbit.
1999. szeptemberétõl Éliás Viktor urat elõimádkozóként
foglalkoztatjuk, aki a MAZSIHISZ állományában van, bérét
Hitközségünk fedezi. Tevékenységével elégedettek vagyunk.
Néhány alkalomtól eltekintve a szombatokon, ünnepeken és
fõünnepeken a minjen összejön. Az idõsebb áldozatkész
hittestvéreink mellett a minjen állandó tagja az idõsõdõ „fiatalabb“ korosztály is. A körülmények megváltozásával a szombati imát követõen kulturált körülmények között több
hittestvérünk adott kiddust, mely hagyományt a jövõben
erõsíteni fogjuk a Nõegylet segítségével. Nem kívánjuk erõltetni, de igény esetén biztosítjuk a kóser baromfivágást egy-egy
ünnep elõtt. A vágás költségét a Hitköszég magára vállaja.
A Ros Chodesi alkalmakkor és a kiddusokon várjuk minél
nagyobb számban Hitköszégünk nõtagjait.

Szociális-kkultúrális tevékenység
A Szociális Bizottság az elmult évben kidolgozta és a
vezetõséggel jóváhagyatta a szociális támogatás elvének és
végrehajtásának szabályait a hatályos pénzügyi elõírások
szerint. A szabályzatot az elmult évi tapasztalatokat figyelembe véve átdolgozzuk, és a Hitköszég minden tagjának eljuttattuk. A költségvetésben a szociális támogatásra szánt
pénzösszeget elkülönítjük. Úgy gondoljuk, hogy az egyének
támogatása mellett a legjelentõsebb szociális eredmény az
elmult évben végrehajtott felújítás volt, mint kollektív juttatás.
Az elmult év májusa és szeptembere közötti felújítást
megelõzõen sikeres Purim és Peszách rendezvényt tartunk
emellett biztosítottuk a héber nyelvtanfolyam zavartalan
mûködését. A felújítás alatt a Nõegyleti élet kissé háttérbe
szorult, de az õszi ünnepek után újjáéledt. A Nõegylet aktivistáinak is köszönhetõ volt a Chanuka ünnepség sikeres megrendezése.
A kultúrteremben helyeztük el ideiglenesen a Dr. Bernstein
Béla emlékkiállítást, melyrõl a PB TV és a helyi rádió is
tudósított.
Elegendõ érdeklõdõ hiányában a héber nyelvtanfolyam
egyenlõre nem folytatódik. A hitközségi demokrácia jegyében
év végén létrehoztuk a Kultúrális Bizottságot, mely összeállítja, szervezi az éves kultúrális programot. Tagjai Raducziner

Lászlóné, Sternbach lajos - akit a vezetõség tagjai közé is
kooptáltunk - György András, Éliás Viktor és Tóth Péter. A
bizottság által javasolt programokat hamarosan nyílvánosságra
hozzuk.

A Hitközség létesítményeinek állapotáról
A közössági ház felújításának második szakasza hamarosan
elkezdõdik. A munkálatok során kialakítjuk a múzeumot,
vendégszobát és a szociális blokkot (wc, fürdõ), az udvar felöl
biztosítjuk a mikve megközelíthetõségét, melyet múzeális célra
megnyitunk. Elvégeztetjük az udvar parkosítását és a zsinagógát veszélyeztetõ állapotok megszüntetését: az összetöredezett járdák miatt a csapadék az épület alá jut, a valamikori
fõbejárat mûkõborítása felfagyott, emiatt ázik a fal, a tetõn
egynéhány helyen a csapadékelvezetés hiányos. A munkálatokhoz szükséges pénzt 80%-ban pályázat útján, 20%-ban
pedig saját erõbõl biztosítjuk.
Remélhetõleg elkezdjük a kritikus állapotban lévõ temetõi
erdõ karbantartását, melyet 2-3 év alatt fejezünk be.

Kapcsolatainkról
A Sófáron keresztül kiszélesedtek a kapcsolataink a távolba USA, Ausztrália -, melynek eseteként nem csak erkölcsi hatása
van. A Hitköszég vezetésérõl elismerõen nyilatkozott a svájci
kárpótlást bonyolító amerikai szervezet egyik munkatársa,
értékelve a Hitköszég tagjainak nyújtott segítséget.
A Hitköszég elnöke és Sáros György vezetõségi tag tagja a
MAZSIHISZ közgyûlésének, ill. a hitközségi elnököt a
MAZSIHISZ elõljárósága tagjai közé választotta.
Hitközségünknek jó, esetenként szoros munkakapcsolata van
a város, a megye vezetõivel - minden jelentõsebb rendezvényen jelen vagyunk -, a történelmi egyházakkal, valamint a
médiával.
Sajnáljuk azonban, hogy izraeli kapcsolatot nem tudtunk
kiépíteni, ugyanúgy sajnálatos, hogy az Eötvös Károly IzraeliMagyar Baráti Kör tevékenységét sem tapasztaljuk.
Változatlanul ápoljuk a hagyományosan jó kapcsolatainkat a
debreceni Hitköszéggel. Célunk a város kulturális életében
való aktív részvétel.
Kertész Gábor

Elegendõ jelentkezõ esetén
Hitközségünkben

héber tanfolyammal egybekötött
Talmud-T
Tóra oktatás
indul. Jelentkezni a Hitközség irodájában
lehet.
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Erdélyi jiddis népköltészet
pszt csönd ne halljunk semmi neszt
a rabbi újra táncba kezd
pszt csönd elhallgassatok
a rabbi táncolni fog
sa stil maht kejn geruder
de ha a rabbi szent
der rebe gejt sojn tancn vider
énekekbe kezd
sa stil maht nit kejn gevalt
kinyúlik a sátán
der rebe gejt sojn tancn bald
menten vége lesz
un az der rebe zingt
dem hejligen nign
baljbt der szotn
a tojter lign
legyen egy jó hetünk
minden zsidó együtt
legyen egy jó hetünk
a rabbival együtt

Felhívás
1999. május hóban közöltük a
vezetõség által jóváhagyott
segélyezési feltételek irányelveit.
Kérjük a hittestvéreket, hogy
igényüket 2000 évre is nyújtsák
be. Az elbírálás feltételei vál tozatlanok mind a továbbtan ulók, mind pedig egyéb rás zorultság esetén. Az elbírá-llás,
illetve kifizetés a benyújtás
függ v é n y é b e n f o l y a m a t o s a n
történik. A kifizetés végsõ határideje 2000. december 10-ee.
Vezetõség

a gite voh mir hubn
ale jideleh inejnem
a gite voh zoln mir hubn
mit dejm rebn
inejnem

Temetõi
nyitvatartás
/JAVASLAT/

új módi van most mifelénk
az a rang
mind egy helyre gyûjtik a pénzt
az a hely a bank
pénzt fölvenni
purimi vigalom
de fizetni
fizetni siralom

Sófár

שפר

NYÁRI NYITVATARTÁS:
1.-TÕL NOVEMBER 30-IG
vasárnaptól csütörtökig:
8:00 - 19:00
péntek: 8:00 - 12:30
ÁPRILIS

szi’z ojfgekimen a naje velt
erst nist lang
szi’z du an ort me zamlt derajn gelt
hejszt dusz gur a bank
ven men nemt gelt
maht men szidesz pirem
men darf baculn
bacult men mit jeszirem

A fenti három költemény (magyarul és jiddisül) Kányádi Sándor válogatásait
és fordításait tartalmazó Erdélyi Jiddis népköltészet címû kötetben található.

TÉLI NYITVATARTÁS:
DECEMBER 1-TÕL MÁRCIUS 31-IG
vasárnaptól csütörtökig:
9:00 - 14:00
péntek: 9:00 - 11:00

A téli nyitvatartásnál
figyelembe vettük a gondnok megnövekedett fela datait a közösségi ház
tisztántartásával. Várjuk a
hittestvérek vélemémyét.
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Bagatellizált holokauszt
A múlt évben a magyar médiában olyan
vélemények láttak napvilágot, melyek
nehezményezik, hogy mindig csak a
zsidó holokausztról van szó, és hogy
egyesek nagy jelentõséget tulajdonítanak
a zsidó genocídiumnak (népirtásnak). A
zsidó holokauszt - érvelnek ezen nézetek
képviselõi - semmiben sem egyedibb a
történelem során bekövetkezett egyéb
népirtásoktól. Sem a kiirtottak létszámában, sem az irtás tervszerûségében,
sem a szándékosságban, stb. A zsidók
kiirtásának terve
sõtmitöbb a második világháború
marginális (jelentéktelen) kérdése
volt. A náci Németország hadi céljait
tekintve abszolút
nem Németország
és Európa zsidótlanítása volt a fõ
cél, ez csak egy
mellékes szempontként jelentkezett. Amikor pedig nemrég
felvetõdött kormányzati körökben, hogy
a magyar iskolákban vezessenek be egy
holokauszt emléknapot, mások rögtön
tiltakozva megjegyezték: ne csak a
zsidókról emlékezzenek meg a diákok,
hanem a kommunizmus áldozatairól is.
Ezzel azt fejezve ki, hogy a magyar
zsidó családokat ért katasztrófa semmivel sem másabb, különb a többi háborús
tragédiától, hogy külön megemlékezést
érdemeljen.
Gondolkozzunk el ezeken: kérdés tehát,
hogy a zsidó holokauszt egyedi-e,
kiemelkedik-e a többi népirtás közül?
Elõször is vizsgáljuk meg a következõ
felvetéseket. Minden más népirtás fölé
akarják-e a zsidók emelni a tragédiájukat? Be akarják-e állítani magukat úgy,
mint a mártírok mártírjai? El akarják-e
homályosítani más népek irtását, mint az
észak-amerikai és latin-amerikai indiánokét, vagy az örményekét, illetve az afrikai törzsi háborúk áldozatainak mészárlását? Fel akarják-e emelni magukat a
nemzetek felé, hogy a holokauszt miatt
most már mindenki állandóan csak sajnálja õket? A holokauszt menedzselésév-

el meg akarnak-e gazdagodni a kárpótlásokból? Örökös bûntudat alatt akarják-e
tartani az európai nemzeteket, mert nem
akadályozták meg a deportálásokat?
A népirtások összehasonlítgatásának
nincs semmi értelme. Semmi haszna
nincs annak, ha valaki megállapítja,
hogy a dél-amerikai indiánok holokausztjánál jelentõsebb pl. egyes afrikai
törzsek irtása. Mindkettõ egyformán
tragikus.
A zsidók sem azért hívják fel a figyel-

met a zsidóságot ért XX. századi
tragédiára, hogy ezzel a zsidó holokausztot mesterségesen a többi tragikus
népirtás felé emeljék. Meggyõzõdésem,
hogy mind Izrael Állam, mind a nemzetközi zsidó szervezetek, és a zsidó
hitközségek ugyanolyan részvétet
éreznek minden más népirtás áldozatai
iránt, mint a sajátjukért. Azért viszont
senkit sem lehet vádolni, hogy jogosan
keletkezett igényét, (akár a rokonainak
elvesztése, vagy kifizetetlen kényszermunka miatt) megpróbálja érvényesíteni,
továbbá igényt tart az õszinte megkövetésre. És arról sem tehetnek a zsidók,
hogy az õ irtásukra irányuló erõfeszítések tényleg szörnyû gazságot mutatnak, amiért Európa tehetõ felelõssé, és
nem Amerika, vagy Afrika, vagy Ázsia.
Valóban igaz… Más népirtással sújtott
nép rovására nem emelhetõ ki mesterségesen egyik nemzet holokausztja sem.
Ezzel mindnyájan egyetértünk. De mégis
van valami bántó a fent említett megnyilvánulásokban!
Ha az ember megpróbál belelátni azoknak a lelkébe, akik sérelmezik a zsidó
holokausztról való megemlékezéseket, és

miatti kárpótlásokat, talán oda eljuthat,
hogy ezek a személyek egy puszta stratégia miatt jelentéktelenítik el a holokausztot. Talán nem is a többi népirtás iránti
felelõsségérzet motiválja õket. Õk nem
akarnak felelõsséget vállalni népük
részvételéért a deportálásokban. Az ilyen
felelõsség alóli kibújásnak pedig két
módszere van. Vagy tagadom azt, hogy
volt holokauszt, vagy pedig azt mondom,
hogy ami megesett a zsidókkal, megesett
másokkal is. Nincs benne semmi különös. Esetleg
egy sajnálommal el lehet
intézni… Ez a
magatartás
azonban egyben azonosulást is jelent a
múlttal. Ebben viszont
nem az a
gond, hogy a
zsidó holokausztot egy szintre helyezik más
népirtásokkal, hanem az, hogy a megbánás elmarad. Ha pedig a megbánás
elmarad, akkor helyébe lép az egyetértés…
Visszatérve arra az észre-vételre, hogy
ha már az iskolákban megemlékeznek a
zsidó holokausztról, akkor miért nem
emlékeznek meg a kommunizmus
áldozatairól is: feltehetõ a kérdés, a kommunizmus áldozatairól való megemlékezés szorgalmazása miért csak akkor
jut eszükbe, ha a zsidókra való emlékezésrõl van szó?
Nézzük meg részletesen, hogy milyen
érveket hoznak fel annak bizonyítására,
hogy a zsidó holokauszt nem érdemel
meg ilyen figyelmet. Azok, akik hangsúlyozzák a zsidó népirtás gonoszágának
kiemelkedõ jelentõségét, a következõ
ismérvekre hivatkoznak: 1. a Végsõ
Megoldás az összes zsidó kiirtására
irányult, 2. a ténylegesen meggyilkolt
személyek arányszáma, 3. a likvidálás
sebessége, 4. a megsemmisítés mechanizmusa, 5. szándékosság, 6. a fizikai
ellenállás hiánya a zsidók részérõl.
Azok, akiknek elege van abból, hogy
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mindig csak a zsidó holokausztról hal- alaptétele. Ez azért van így, mert az a
lanak, a következõkre hivatkoznak. A Messiás, aki a keresztények számára már
zsidó holokauszt nem egyedi amiatt, eljött, csakis a kiválasztott népbõl szárhogy a totális megsemmisítésre irányult, mazhat. Hiszen a Tóra következõket írja,
mert ez igaz a paraguayi aché indiánok amikor Isten kiválasztja Ábrahámot,
genocídiumára is. Nem támasztja alá a hogy tõle származzon a kiválasztott
zsidó holokauszt egyediségét a ténylege- nemzet: az Örökkévaló az õ magja által
sen meggyilkoltak arányszáma sem, fogja megáldani a föld nemzeteit. A
hiszen rengeteg embert gyilkoltak meg „mag” szó egyes számát, pedig a zsidó
például Kínában (65 millió), és az Saulból lett Pál apostol is úgy magyarázOttomán Birodalomban (100-200 ezer za, hogy ez a Messiásra vonatkozik. Ha
pedig a zsidóság nem
örmény). Nem indok a
„És lehet, hogy kiválasztott nép, akkor
likvidálás sebessége sem,
Messiása sincs, tehát a
hiszen Sztálin 1932 és
pont ez teszi a
Jézus nem lehet a
1934 között 760 ezer
zsidó holokausztot zsidó
megváltó. Ha ezt a logikát
embert éheztetett halálra. A
egyedivé, és az, megfordítjuk, akkor oda
megsemmisítés mechanizkell eljutnunk, hogy amíg
musát összevetik az 1994hogy a zsidó
a keresztények a zsidó
es afrikai népirtással, ahol
genocídium a
Jézust (héberül: Jesúá)
a hutuk 100 nap alatt 1 miltartják Messiásnak, addig
lió tuszit öltek meg fegyvilág legcivia zsidóság kiválasztottverrel és bozótvágó késsel.
lizáltabbnak,
ságát nem vonhatják kétA szándékosságra példa az
Egyesült Államok, ahol a legfejlettebbnek, ségbe.
Ha pedig egy nép kiváXIX. században a coloés kereszténynek lasztott,
azaz becses, egyerado-i és a kaliforniai kormányzók hivatalosan szólí- mondott részében di, akkor az irtása is az!
Természetesen a zsidók
tották fel a lakosságot,
történt meg.“
nem szeretik hangoztatni a
hogy irtsák az indiánokat.
A fizikai ellenállás hiányára pedig a kiválasztottságukat, hiszen ezzel vádollengyel zsidóság gettó-felkeléseit hozzák ták õket az antiszemiták, hogy tudniillik,
hogyan merik magukat kiválasztottnak
fel. (Ami igen nevetséges érv…)
Ezzel szemben fel kell hívni a figyel- tartani?! Szerintem egy normális zsidó
met arra, hogy a fenti ellenpéldák közül sosem úgy megy be a közértbe, hogy
egy sincs, ami magába foglalnál mind a most a kiválasztott kérni fog 1 liter tejet
hat ismérvet! És lehet, hogy pont ez teszi a hétköznapitól. Ha a kiválasztottság
a zsidó holokausztot egyedivé, és az, ténye igaz, akkor ez nem abban nyilhogy a zsidó genocídium a világ legcivi- vánul meg, hogy a zsidók magukat überlizáltabbnak, legfejlettebbnek, és keresz- menschként a többi nép fölé helyezik,
ténynek mondott részében történt meg. hiszen - a nácikkal ellentétben - nem a
Félre értés ne essék: engem nem zavar, zsidók tették magukat kiválasztottá,
ha valaki jobban gyászolja a hutuk által hanem Isten választotta ki õket. (S
kiirtott 1 millió tuszit. Ehhez mindenk- mellesleg a zsidók nyújtottak is valamit
inek joga van: nem várhatom el senkitõl, a világnak.) Ennek a bizonyítéka volt hogy az én halottamat jobban sírassa, hacsaknem valaki a Bibliát csupán legmint a sajátját. Viszont meggyõzõdésem, endának tartja - hogy Isten a kõtáblákra
hogy itt nem a paraguayi aché, vagy az maga véste fel: „Én vagyok az Örökkéészak-amerikai indiánokról, a kínaiakról, való a te Istened.” A kõtáblán nem az
az örményekrõl, a tuszikról, oroszokról, állt, hogy „Mi vagyunk a zsidók, Isten
stb. van szó, hanem arról: nem akaródzik kiválasztott népe.”
Ez a teológiai oldala a történetnek
a zsidó áldozatok miatt ezt mondani:
azoknak, akik az életet ebbõl a szem„Bocsánat…”
A helyzet teológiai szemszögbõl (ami a szögbõl közelítik meg.
De visszatérve a dolgok elejéhez. Igaz:
keresztény Európában nem negligálható)
a következõk szerint alakul, és elkerül- minden ember egyenlõ, és minden tragéhetetlenül felbukkan a kiválasztottság dia fájdalmas. A zsidóságnak nincs arra
szüksége, hogy a mártírok mártírja lekérdése.
Az a kijelentés, miszerint a zsidóság gyen, de mégis van valami bántó abban,
Isten kiválasztott népe nemcsak a judaiz- amikor bagatellizálják a holokausztot…
Tóth Péter
musnak, hanem a kereszténységnek is
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Zsidó
hiedelmek
A zsidó démonok
A zsidó babona úgy képzelte, hogy a
test és a lélek világa közt van egy birodalom, melyet angyalok és démonok
laknak. Az ott élõk száma meghaladta az
arimetika határait. Az idõk folyamán
Egyiptom, Babilónia és Perzsia is hozzájárult e fantasztikus világ
kialakulásához. Talán a kereszténység
hatására történt (Trachenberg állítja ezt),
hogy kevesebb figyelmet kapott a
démonológia avagy a démonok
tudománya, mint az angelógia, vagyis az
angyalok tudománya. Azért említsük
meg Keteb Mereit a dél és a forró nyarak
urát. Egyszer iskolába igyekvõ gyerekek
találkoztak vele, és kettõ kivételével
mind odavesztek. A 13. század folyamán
latin, francia és német jövevények árasztották el a zsidó démonológiát, s késõbb
teljesen elvegyültek a Talmud alakjai
közt.

A Lamed Wufnikok
Harminchat igaz ember van és volt is
mindig a Földön, akiknek az a feladatuk,
hogy igazolják a világot Isten elõtt. Õk a
Lamed Wufnikok. Nem ismerik
egymást, s nagyon szegények. Ha egy
ember egyszer ráébred, hogy Lamed
Wufnik, nyomban meghal és - talán
másutt a Földön - más veszi át a helyét.
Csak nekik köszönhetõ, hogy Isten nem
semmisíti meg az emberiséget.
Tudtukon kívül õk a mi megváltóink. A
zsidóknak ezt a misztikus hiedelmét
Max Brod dolgozta fel. Talán a Genezis
18. fejezetében található e hit õsi forrása,
ahol is azt mondja az Úr, hogy megkegyelmez Szodom városának, ha talál
benne 50 igaz embert. Az araboknak is
van egy hasonló teremtményük: a Kutb.
Éliás Viktor
Forrás: Daniel Geofry: Talmud
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Simson és a szerelem II.
Simson történetének elõzõ epizódjában
arról volt szó, hogy hõsünk hogyan vett
el feleségül egy filiszteus lányt, hogyan
tett fel egy találóskérdést a násznépnek,
és hogyan csapták be õt, majd a feleségét
egy másik férfinak adták.
A balul sikerült hászáne után néhány
nappal Simson elhatározta, hogy meglátogatja feleségét. Mikor odaért a házhoz
apósa nem engedte, hogy bemenjen a
feleségéhez, és megmondta neki, hogy
más férfihez adta õt. Eree Simson újra
haragra gerjedt, és ezt mondta:
- Most már teljesen igazam lesz a filiszteusokkal szemben, ha kárt okozok nekik.
Összefogdosott 300 rókát, két-két róka
farkát pedig összekötözte és egy csóvát
erõsített rájuk. A csóvákat meggyújtotta
és a rókákat beeresztette a filiszteusok
gabonájába, ami perszer teljesen leégett
a közeli vetésekkel, szõlõültetvényekkel
és olajfaerdõvel együtt.
A filiszteusok, amikor rájöttek, hogy
mindez azért történt velük, mert Simsont
becsapta az apósa és a felesége,
elmentek és bosszúból megégették õket.
Kis idõ elteltével a filiszteusok megszállták Júdát. A júdeaiaik kérdezték
tõlük, hogy mit akarnak már megint,
mire a filiszteusok azt válaszolták, hogy
Simsont. Így háromszáz júdeai elment
Simsonhoz, hogy elfogják és átadják õt a
filiszteusoknak. Simson megegyezett
velük, hogy hagyja magát megkötözni,
de arra kérte a júdeaiakat, hogy õk ne
báncsák.
Mikor a filiszteusok meglátták a
megkötözött Simsont, újongásba törtek
ki. Az Örökkévaló Szelleme azonban újra rászált Simsonra, és a kötelek olyanok
lettek a kezén, mint megperzselt lenszálak, és egyszerûen lemállottak a kezérõl.
Talált a földön egy szamárállcsontot, és
azzal megverte õket. Itt jegyzi meg a
Tánách, hogy Simson húsz éven keresztül bíráskodott Izrael felett.
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Volt egy nõ Sorek völgyében, akit
Delilának hívtak. Simson nagyon megszerette õt. Össze is jött a románc, és a
filiszteusok vezetõi ezt megtudva rávették az asszonykát, hogy szedje ki
Simsonból, miben rejlik az õ nagy ereje.
Delila meg is kérdezte Simsont.
Simsont ezt felelte:
- Ha megkötnek hét olyan nyers gúzszsal, ami még meg sem száradt, olyan
leszek, mint egy hétköznapi ember.
Delila rögtön le is „adta a drótot“ a filiszteusoknak, akik ki is próbálták a
receptet, de nem mûködött. Amikor
Simson aludt, Delila megkötözte õt, és
mikor a filiszteusok már készen álttak a
hálószobánál, Delila elkiáltotta magát:
- Rajtad a filiszteusok Simson!
Simson felugrott és a gúzsok úgy pattantak szét a kezén, mint a cérnaszáll.
Delila „kiverte a hisztit“:
- Rászedtél, hazudtál nekem! - kiáltott,
de nem adta fel. Tovább könyörgött,
hogy Simson árulja el, miben van az õ
ereje. Simson másodszorra is „füllentett“:
- Ha erõsen megkötöznek új kötéllel,
amivel még semmit sem csináltak,
elgyengülök.
Delila nem is maradt rest beszerezni az
új köteleket. Lesbeállította a filiszteusokat, akik az álmában megkötözött
Simsonra vadásztak. De Simson ezúttal
is letépte a köteleket. Delila újra kezdte a
lelki ostromot:
- Meddig fogsz még rászedni engem?
Meddig hazudozol még? Áruld már el
végre, hogy miben van az erõd!
Simson azonban ellenállt és újra becsapta Delilát:
- Ha a hajam hét fonatékát összeszövöd
egy nyüstfonállal, elmegy az erõm.
De Simson ereje ekkor sem ment el.
Ezután Delila már minden nap zaklatta
Simsont, olya annyira, hogy Simson
lelke a kérdezõsködésbe halálosan belefáradt, így kiöntötte a lelkét és elárulta
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Delilának, hogy õ názír így ha levágják a
haját, az ereje elhagyja.
Természetesen Delila tudta, hogy ezúttal Simson az igazat mondta. Álmában
levágta a haját. Amikor a filiszteusok
megtámadták, Simson hiába próbálta
széttépni a köteleket, az ereje immár
elhagyta õt. Elfogták és a szemeit
kiszúrták.
A filiszteusok öröme határtalan volt.
Vaslánccal bilincselték meg és befogták,
hogy õröljön.
Telt, múlt az idõ a fogságban és
Simson haja újra kinõtt. A filiszteusok
egy alkalommal nagy ünnepséget tartottak, ettek, ittak szórakoztak egy nagy
házban, amit oszlopok tartottak. Elõhozatták a megvakított Simsont is, és két
oszlop közé állították.
Simson pedig Istenéhez kiáltott, hogy
emlékezzen meg róla és még egyszer adja
vissza az erejét. Az ima meghallgattatott,
mert Simson nekifeszült a két oszlopnak,
és a ház összeomlott és rádölt az összes
filiszteusra, aki ott volt. Így Simson - aki
a szerelem áldozata lett - halálával több
filiszteust ölt meg mint életében.
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