
Apgailestavimų puodas
Tikroji laisvė sunki. Laisvas žmogus priverstas
pats daryti sprendimus, prisiimti atsakomybę,
rizikuoti, o todėl ir klysti. Štai kiek visko tenka
laisvam žmogui. Tad aišku, kad vergija patogesnė:
už vergus sprendžia ir atsakomybę prisiima kiti,
kiti ir klysta. Taigi kartais laisvės našta atrodo
beveik nepakeliama. Ir tada pasigirsta skundai,
o į pavargusių širdj įsėlina apgailestavimas.
Bet tas vergijos saugumas yra pikta pagunda,
kuriq reikia rauti lauk be jokio pasigailėjimo.
Nes, nors laisvė ir sunki, ji yra būtent tai, dėl ko
žmogus egzistuoja. Laisvė ir vergija nesulyginamos.
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Kaip tik pasibaigus išėjimo epochai ir prasidėjus vadinamajam judaizmo laikotarpiui
Šabo (šeštadienio) šventimas žydams tapo vienu iš svarbiausię priesake dar ir todėl,
kad jo galėjo laikytis visi - tiek Palestinoje gyvenantys, tiek ir po visą pasaulį išsibarstę
žydai. | trisdešimt devynias veiklos rūšis, kurios šeštadienį buvo draudžiamos, rabinai
įtraukdavo ir ugnies uždegimą, o tai sukeldavo sunkume gaminant valgį. Be to, ir
pats valgio gaminimas buvo draudžiamas. Taip tarp diasporos judėję atsirado ir
iki šię dienę išsilaikė gausybė su maistu susijusią tradiciją ir recepte, kuriuos galima
suprasti tik turint omenyje, jog maistas turi būti gaminamas iš anksto, kad paskui jį
galima būtę valgyti nuo penktadienio vakaro (šabo pradžios) iki šeštadienio vaka
ro (šabo pabaigos).

Šabo valgiai

Atskirai pamerkite perlines kruopas, pupas ir lęšius ir mirkykite
ant pakelia nurodytq laiką. Pakankamai dideliame puo

de įkaitinkite alieję, apkepinkite gabalais supjaustytą vištą be
odelės. Tada suberkite stambiai pjaustytus svogūnus, česnako
skilteles ir dar pakepinkite. Supilkite išmirkytas pupas, perlines kruo
pas, lęšius, suberkite prieskonius. Užpilkite vynu ir leiskite jam išgaruoti.
Galiausiai viską užpilkite vandeniu, užvirkite ir uždengtame puode ant la
bai silpnos ugnies troškinkite mažiausiai dvi valandas. Retkarčiais troškinį
patikrinkite, kad neprisviltą, jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens, (pusėjus vi
rimo laikui, troškinį pasūdykite. Tiekiant į stalą, išimkite vištienos kaulus, nuo
kurie bus atsiskyrusi mėsa.

Mozė
Mozė yra istorinis, kartu ir legendinis veikėjas. Jis gyveno maždaug XIII a. prieš Kristę,
išlaisvino Egipte gyvenusias Izraelio gimines iš vergijos ir po ilgos kelionės dykuma
nuvedė jas iki Pažadėtosios žemės. Tačiau užrašant Mozės gyvenimo istorijg, Se
nojo Testamento knygose šiam iš tiesę gyvenusiam asmeniui buvo priskirti gydytojui,
didvyriui, šventajam ir pranašui būdingi bruožai.
Tradicija teigia, kad Mozė gyveno šimtą dvidešimt metę, t. y. tris kartus po
keturiasdešimt, taigi iš esmės tris „gyvenimus". Pirmasis jo „gyvenimas" prabėgo
faraono rūmuose, kur Mozė buvo išauklėtas ir gyveno kaip dvariškis iki to laiko, kai
jėga apgynęs izraelitus turėjo iš ten bėgti. Antrąjį savo „gyvenimą" Mozė nugyve
no Midjano dykumoje, kur iš vienos klajoklię genties išsirinko sau žmoną ir kur jam iš
degančio krūmo apsireiškė Dievas. O trečiasis Mozės „gyvenimas" praeina vado
vaujant Izraeliui jo kelionėje į laisvę.

Šiame recepte naudojama senovės Egipto virtuvei budingi produktai (vištos
atvaizdas buvo rastas faraono Tutanchamono kape) ir gaminimo būdas. Toks
valgis, vadinamasis cholent, yra išlikęs ir kulinarinėje Europos žydę tradicijoje. Taip
vadinamas ilgai verdamas troškinys, kuris gaminamas penktadienį, o valgomas
šeštadienį - šabo dieng, kai draudžiama gaminti maistg.
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Puode įkaitinkite alieją ir jame pake
pinkite ciberžolę, česnaką, kuminą

ir kalendrą (prieš tai prieskonius vos vos
pagrūskite). Jautieną supjaustykit
liukais, pavoliokite miltuose ir pak
karštame aliejuje su prieskoniais, į
dar ir lauro lapą. Pasūdykite. T

berkite stambiai pjaustytus sv
supilkite vandenį, užvirkite ir už
dangčiu ant silpnos ugnies troš
apie valandą. Kol mėsa troškina

lupkite obuolį, supjaustykite ku
ir suberkite į troškinį kartu su šaf
Patroškinkite dar apie pusval
Retkarčiais, jeigu reikia, įpilkite šie
vandens. Patiekiant troškinį pa
tykite pakepintą migdolą drožlė

Aromatinga
jautiena su svogūnais

Svogūnai - vargšų ^aistas?
Kai kuriose tautose posakis „valgyti svogūnus" reiškia skurdu gyvenimą ir nepriteklių,

kai svogūnai yra vienintelis išsigelbėjimas nuo
bado. Šis posakis atėjo iš valstietiško gyvenimo.
Žemę dirbančio žmogaus namuose galėjo
trūkti mėsos, dažnai ir žuvies, tačiau nesti
go pieno, visokiausiu grūdu, o ypač - darže
išaugintu žemės vaisiu.

Nepjaustytus svogūnus apie dešimt minučią apvirkite
pasūdytame vandenyje. Išėmę gerai nuvarvinkite, jeigu rei

kia, nulupkite pirmą kiek kietesnį sluoksnį ir horizontaliai perpjau
kite pusiau. Kepimo formą ištepkite aliejumi, sudėkite svogūną
puseles pjūviu į viršg ir apšlakstykite paruoštu padažu. Padažui
prikaistuvyje užvirkite vandenį su medumi, tarkuota citrinos žievele
sviestu ir žiupsneliu druskos.
Sudėtus svogūnus uždenkite dangčiu ar aliuminio folija ir kepkite 180 C
temperatūros orkaitėje, kol svogūnai suminkštės (maždaug apie valandą).
Baigiant kepti dangtį ar foliją nuimkite, svogūnus apibarstykite smulkintais
graikiniais riešutais ir dar pakepkite 10 minučią.

Mozė ir Aaronas - broliai ir vadai
Daugelyje pasakojimo apie Išėjimg iš Egipto vergijos epizodą Dievas kalba ne
tik su Moze, bet ir su jo broliu Aaronu. To priežastis - Mozės „negalia", apie kurig
sužinome iš jo paties lūpą, kai jis sako, jog yra prastas oratorius, ir greičiausiai netgi
mikčioja: „Aš esu lėtas praverti burną ir mano liežuvis nerangus" (Iš 4, 10). Būtent
Dievas Mozei pataria, kad jo brolis, kuris „yra iškalbus" (Iš 4, 14), galės padėti Mo
zei atlikti Dievo jam patikėtg lyderio vaidmenį: „Tu kalbėsi jam ir dėsi žodžius į jo
burną, o aš būsiu su tavo burna ir su jo burna ir pamokysiu judu, kq daryti. Iš tikrąją
jis žmonėms už tave kalbės: jis bus tau kaip burna, o tu būsi jam kaip Dievas" (Iš 4,
15-16). Nebūtą įmanoma vaizdžiau išreikšti vienas kito papildymo ir bendradarbia
vimo idėjos.

Saldus priespaudos skonis
1-15 Išėjimo knygos skyriuose yra pasakojama apie Izraelio priespaudą Egipte ir

įvykius, kurie paskatins išeiti iš vergijos žemės.
Atrodo neįmanoma, kad tiek kančių vergijoje patyrę izraelitai keliaudami per
dykumą galėtu su apgailestavimu prisiminti priespaudos laikus ir juos apraudoti.
Bet būtent taip ir nutinka.
Čia pasireiškė žmonėms būdingas bruožas: nelaimingas ir vargę kupinas gyvenimas
praeityje atrodo daug mažiau slegiantis ir bauginantis negu gerokai menkesnė
nelaimė, kuri gresia ir užgriūva čia ir dabar. Tai tarsi atminties išdaigos, kurios trukdo
įvertinti tai, kas turima, ir skatina apgailėti tai, ko net neturėta.




