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SUSANNEK
„Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz,  

hiábavaló életed minden napjaiban.”
Prédikátor 9:11
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Bevezetés

Talán felmerül a kérdés: Miért éppen Üzleti titkok a Bibliából? Miért 
nem Tenisztitkok a Bibliából, vagy Autóversenyzési titkok a Bibliából, 
vagy Szépségápolási és sminktippek a Bibliából? Ennek a rejtélyes és 

fenséges műnek a lapjain, amely olyan mély hatást gyakorolt civilizációnk 
történetére, szinte bármit megtalálunk, amit csak akarunk. Az évek so-
rán sokan kivetítették lapjaira saját látásaikat, félelmeiket, reményeiket, és 
éppen ezért meglátták meggyőződéseik megerősítésének visszatükröződé-
sét benne. Sajnos ez ahhoz vezetett, hogy mindenféle téves és jogosulatlan 
dolgokat vetítettek ki a Bibliára. A Biblia sok mindent mond, de nem lehet 
beleerőltetni bármit, amit csak szeretnénk. A Biblia eredeti értelmét meg 
kell őrizni, amikor megkíséreljük az értelmezését.

De honnan tudhatnánk, mi a különbség? Legyen útmutatónk az ősi 
zsidó bölcsesség!

A szóbeli Tórában* elrendezett részletek, ízekre szedett jelentésárnya-
latok, és a szorgalmas intergenerációs átörökítés segített megőrizni az ere-
deti jelentést. Van valami varázslatos a héber nyelvben – amelyet én az Úr 
nyelvének nevezek. A Tóra tanítói kötelesek átadni az eredeti jelentés iránti 
mélységes ragaszkodást és felelősséget a Tórát tanulmányozók következő 
hűséges nemzedékének. Gondosan át kell adniuk tanítványaiknak ponto-
san azt, amit ők is megtanultak saját tanítóiktól. Ez így megy nemzedékek 

*  Az Írott Tan (Tóra, Törvény) magyarázata, a mózesi hagyomány és a rabbinikus rendeletek ösz-
szessége. – a ford. megj.
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óta. Az átadás hiteles láncolatában ezért minimális torzulás jelentkezett 
csupán, és a személyes ambíciók ráerőltetése szinte teljesen hiányzott.

Szerencsére nem kell az én szavamat elhinned akár ezzel, akár bármi-
lyen más axiomatikus kijelentéssel kapcsolatban, amellyel ebben a könyv-
ben találkozol. Meg is kérlek arra, hogy szabadulj ki a „szakemberitisz” 
borzalmas intellektuális börtönéből, és hagyj teret saját megfigyelőképes-
ségednek és következtetési készségednek! Ne aggódj azon, hogy megjelen-
tette-e már valamilyen más szakértő azt, amit most készülök felfedni!

Ha a könyv állításai közül sok már széles körben elterjedt volna, csak 
az idődet pazarolnád az én ismétlődő beszámolóm elolvasásával. Ehelyett 
óriási értéket fogsz meríteni a könyvben bemutatott és alátámasztott elvek 
nagy részéből. Talán felmerül benned a kérdés, hogy vajon valóban iga-
zak-e ezek. Ez sem gond – ismétlem: használd nyugodtan saját megfigyelő- 
és gondolkodóképességedet! Gondolkozz el azon, amit itt olvasol, alaposan 
járj utána, és vond le a saját következtetéseidet! Ne add át másoknak a meg-
ítélés jogát, akármilyen magasan képzettek is! Ne feledd: a te pénzeddel 
senki nem törődik úgy, mint te!

Biztatlak, hogy értékeld ki a könyvben bemutatott elgondolásokat te 
magad, mivel számítok is némi ellenállásra. Lehet, hogy némelyik gondolat 
esetleg kétkedést ébreszt benned, sőt akár zavarnak is a bibliai gyökerek.

Egyesek – különösen azok, akik nem zsidók, és nem is keresztények, 
vagy esetleg egyáltalán nem vallásosak – kezdetben ösztönös késztetést 
érezhetnek arra, hogy elvessék ezt az anyagot istenhívő vagy vallásos for-
rása miatt. Ez sem ér váratlanul. Sokakat arra tanítottak az oktatás bürok-
ratái és az akadémiai világ propaganda-professzorai, hogy csak azt fogadják 
el igaznak, ami az akadémiai kenettel rendelkezőktől ered. Félre ne érts: 
mélységes tisztelettel viseltetem a valódi tudományosság iránt. Ugyanak-
kor megvetés él bennem a mai amerikai egyetemeken oly gyakori áltudo-
mányossággal és a magát igazságnak álcázó hamis oktatással szemben. Élek 
a gyanúperrel, hogy ha egy egyetemi kurzus nevéhez oda kell biggyeszteni 
a „tanulmányok” szót, az nagy valószínűséggel csak arra szolgál, hogy pa-
zarolja a diákok idejét és szüleik pénzét. Hallottunk már olyanról, hogy 
„fizikai tanulmányok”, „matematikai tanulmányok” vagy „számítógép-is-
mereti tanulmányok”? Nem, persze hogy nem! Hiszen ezek mind valódi 
tudományterületek. Én elvetem a politikai korrektséget, a bigottságot és 
előítéletességet, amely jogtalanul helyet foglalt a mára tisztán szekuláris 
oktatási rendszerünkben.


