Torahstudier hela natten
En av de viktigaste traditionerna som hör till Shavuot
(veckofesten) är att studera
Torahn hela natten. Denna sed
baseras på berättelsen om att
det judiska folket försov sig
när det skulle ta emot G-ds
ord vid Sinai berg. Folket hade
blivit förvarnat när detta skulle
ske, men vaknade inte i tid.
För att ”reparera” detta misslyckande brukar man stanna
uppe hela natten och studera
Torahn, diskutera olika religiösa spörsmål och så vidare.
I synagogor runt om i Israel och i
andra delar av världen kan man under
en natt om året se att lamporna inte
släcks. Tvärtom är det full aktivitet
med olika föredrag och diskussioner
som pågår. Det är Shavuotnatten
då många ägnar sig åt Torahstudier.
Programmet brukar börja runt elva på
kvällen, efter helgdagens festmåltid,
och sedan fortgår det fram till solen
går upp, ungefär vid femtiden på
morgon.
Olika personer har förberett olika
ämnen och leder diskussionerna, ofta
med hjälp av listor av citat från olika
källor. Dessa män och kvinnor behöver
inte vara några betydande rabbiner,
utan det viktiga är att de lärt sig lite
mer om något speciellt tema och förberett sig, så att de kan leda den ibland
livliga diskussionen.

Från filosofi till Waze
Varje ”lektion” brukar vara 30-60
minuter lång och ämnena är varierade. Eftersom publiken blir lite trött
framåt småtimmarna gäller det att
vara påhittig när man bestämmer
frågeställningen som ska diskuteras.
Man brukar även försöka hitta på en
fyndig titel för samtalet. Några exempel från tidigare år: ”Vi ska göra och
vi ska lyda – en mystiker och en filosof
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träffas vid Sinai berg”, ”Tala och säga
– är det samma sak?” och ”Beräknar
ny rutt – vilken väg ska människan
välja?”
Det första föredraget handlade om
ett påhittat samtal mellan en mystiker
och en filosof inför emottagandet av
Torahn vid Sinai berg. Baserat på citat
från många olika källor, framfördes
olika åsikter om hur man ska förhålla
sig till G-ds ord, som då blev mer
tillgängligt än tidigare. I den andra
”lektionen” hade ledaren gått igenom
olika sorters litteratur (Torahn, andra
delar av Bibeln, rabbinsk litteratur
och så vidare) och jämfört när man
använt verbet ”tala” och när ”säga”
har brukats i stället. Han menade på
att trots att dessa ord kan förefalla
synonymer, skiljer sig sammanhangen
de använts i väsentligt. Titeln för det
tredje exemplet baserar sig på ”Waze”,
som beräknar rutter ute på vägarna och
judendomen som talar om den ”rätta”
vägen för människorna att följa.
Ungdomarna har sina
egna program
Även barn får vara med i början av
dessa studier och den första timmen
brukar vara anpassad för dem. Ungdomar stannar ofta uppe hela natten och
anordnar sina egna studieprogram. I

största allmänhet är det många personer i rörelse under denna natt, eftersom
många rör sig mellan olika synagogor
för att hålla respektive lyssna till olika

”Ungdomar stannar
ofta uppe hela natten
och anordnar sina egna
studieprogram.”
föredrag. Speciellt populära personer
har ett fullspäckat schema och kan
avverka flera kilometer till fots mellan
olika läroplatser (det är förbjudet att
köra bil eller använda andra fortskaffningsmedel under Shavuot).
För att orka igenom natten tar man
paus lite då och då och de närvarande
erbjuds förtäring av olika slag. Styrkande kaffe och/eller en svalkande
glass brukar vara populära alternativ.
Framåt femtiden på morgonen kan
man se solen gå upp. Då läses Ruts
bok och man genomför morgonGdstjänsten. Efter det vänder alla hemåt
igen, förhoppningsvis med några nya
insikter i bagaget.
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