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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A rabbi a hetiszakaszról

E heti parasánk, az „EMOR” a kohénokra 
vonatkozó  különleges  törvényekre össz-
pontosít.

E törvények magukban foglalják a Kohé-
nokra vonatkozó tilalmakat, többek között, 
hogy a holttestekkel való érintkezéskor 
tisztátalanná (tameh) válnak.

Ez a forrása annak a jól ismert előírásnak, 
hogy a Kohénok csak speciális körülmények 
között léphetnek be a temetőkbe.

Ennek a parasának az első verseiben 
I-ten felszólítja Mózest, hogy mondja el a 
Kohénoknak, hogy ők nem válhatnak tisz-
tátalanná. 

A Midrás szerint a vers azt jelenti, hogy: 
,,Az Úrnak félelme tiszta és megáll mind-
örökké...” (Zsoltárok 19:9).

Rabbi Lévi azt mondja a félelemről, hogy 
Ároné olyan hatalmas volt, hogy ezzel érde-
melte ki, hogy ezt a parasát, – egy bekezdést 
a Tórában megkapja.

Imrei Chájim azt írja, hogy megérthet-
jük ezt a Midrást és azt, hogy miként kap-
csolódnak egymáshoz ezek a gondolatok, 
ha először megvizsgálunk a Talmudból egy 
megállapítást.

A Talmud azt mondja, hogy az embernek 
mindig van egy jó hajlama, ami erősebb a 
rossz hajlamuknál.

Ez azt jelenti, hogy az embernek nem 
szabad hallgathatnia a rossz tanácsokra, 
melyek néha a gondolataiban felmerülnek, 
hanem azokat erőteljesen elnyomva enged-
nie kell, hogy a jó ösztöne által sugalltakra 
hallgasson..

A Talmud úgy folytatódik, hogy ameny-
nyiben ez nem működik, (és az érintett úgy 
érzi, hogy többre van szüksége ahhoz, hogy 
leállítsa magát a nem helyénvaló ötleteinek 
adásától), a Tórához kell fordulnia és azt ta-
nulnia.

Ha ez segít, az jó, ha viszont nem, akkor 
ismételgetnie kell a Smá-t, ami figyelmünket 
az Ö-valóval való kapcsolatunkra irányítja.

És végül, ha még ez sem segítene, emlé-
keztetni kell őt arra, hogy egy napon már 
nem lesz ezen a földön és gondoljon az ő 
halandóságára, - és ennek elégnek kell len-
nie őt rávezetni a helyes útra. 

Ebből láthatjuk, hogy komolyan elgon-
dolkodni a saját halandóságunkon a legha-
tékonyabb eszköz arra, hogy távol tartsuk 
magunkat a rossz viselkedéstől.

Szakaszunk – Emor (3Mózes 21:1-24:23.) – a 
kohaniták „szolgálati szabályzatát” írja elő, rész-
letezi, kik azok a ko ha niták, akik a szolgálatot 
tel jesítik és milyen testi hibák által válnak erre 
alkalmat lan ná. Ehhez kapcsolódóan az áldozati 

rend bizonyos ele meit szabályozza az Írás; meg-
határozza, mitől válik alkalmatlanná egy állat 
áldozatként történő felhasználásra. Végezetül 
a szakasz Izrael ünnepeit sorolja fel, elsőként  
a szombatot – ami a legfontosabb ünnep – 

A haláltól és büntetéstől való félelem 
rendkívül erőteljes, jól bevált motivációs 
eszközök, azonban ez az utolsó dolog, amit 
a Talmud megemlít.

Látszólag csak említenie kell. Miért megy 
át a Talmud egy egész listán és csak a legvé-
gén említi azt, amely a leghatékonyabb?

A válasz:  mert a félelem a büntetéstől 
– ellenére annak, hogy hatékony eszköz a 
viselkedés szabályozására, nem ez az I-ten 
által számunkra elsőként választott út.

Képzeld el, hogy van egy fiad, vagy lányod 
és megkéred őket, hogy úgy tegyenek vala-
mit, hogy az számukra biztonságos marad-
jon.

A legfontosabb dolog, hogy hallgassanak 
az intelmeidre.

Te azt szeretnéd, hogy hallgassanak rád, 
mert szeretnek és tisztelnek téged.

Ha azonban rájössz arra, hogy ez nem 
elég nekik, akkor további, drasztikusabb in-
tézkedéseket tartasz majd szükségesnek és 
fenyegeted, vagy bünteted őket.

Hasonlóképpen I-tennel, - aki azt akarja, 
hogy féljük és szolgáljuk őt szeretettel és 
tisztelettel.

Ez az, amiért ha valaki bajba kerül az ő 

majd peszáchtól kezdve szukkotig a többi 
ünnepet és azok főbb jellemzőit ismerteti. A 
fejezet – egy megtörtént, sajnálatos eset kap-
csán – az istenkáromlás bün tetésének leírásá-
val fejeződik be.
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rossz ösztöne által, a Talmud azt mondja, 
hogy tanulja a Tórát.

A Tóra tanulásával az ember kifinomul-
tabbá válik és nagyobb tiszteletet és isten-
félelmet nyer ezáltal az Ö-való iránt és ez 
segít neki.

Amennyiben ez nem elég, akkor mon-
dania kell a Smá-t, ami I-ten egyetlenségére 
utal, arra, hogy Ő a mi I-tenünk és elfogad-
juk a parancsolatait, mert Ő a mi I-tenünk, 
az Ö-való egy.

Csak a legvégső esetben, amikor ezek 
nem elegendőek, akkor gondolhatunk bün-
tetésre, mint utolsó megoldásra!

Amint ebben az esetben is, jobb, ha he-
lyesen viselkedünk, akkor is, ha ez nem a 

legjobb szándékkal történik, mégis jobb, 
mintha egyátalán nem tennénk.

Éppúgy, ahogyan  még mindig jobb, ha a 
gyermekünk a büntetéstől való félelmében 
néz mindkét irányba mielőtt átkel az úttes-
ten, mintha egyátalán nem tenné.

De boldogabb lennél, ha ezt azért tenné, 
mert szeret és tisztel, ezért megfogadja a 
tanácsaidat.

(És amikor idősebb lesz megérti ennek a 
fontosságát is.)

És ahogyan a Midrás összekapcsolja:.
Mert Áron olyan mérhetetlen tisztelet-

tel viseltetett I-ten iránt, hogy ,megkapta 
azt a törvényt, hogy ne kelljen egy holttest 

által tisztátalanná válnia, mert az ő félelme 
és szeretete olyan magas szinten volt, hogy 
soha többé nem lett szüksége a félelmet 
és büntetést eszközként alkalmazó alacso-
nyabb szintre ereszkednie I-ten szolgálatá-
ban.

Az üzenet itt az, hogy habár néha rákény-
szerülünk eszközként használni a félelmet 
és a büntetést amikor magunkat fejlesztjük 
és igyekszünk helyes döntéseket hozni, de 
nem ez a legkívánatosabb út.

A cél az Ö-valót örömmel és tisztelettel, 
szeretettel és félve szolgálni.

Gut Sabesz.

A rabbi a hetiszakaszról (folytatás az előző oldalról)

Omerszámlálás

5. hét: hod – alázatosság
Ha az élet motorja a kitartás, akkor az alázatosság az üzemanyag 
hozzá. Ahogy a gvurá (fegyelmezés) fókuszt ad a cheszed (szeretet) 
számára, úgy ad irányt a hod (alázatosság) a necachnak (kitartás). Az 
alázatosság aktív, még csöndességében és cselekvés nélküliségében 
is interakciót képvisel.

29. nap (4 hét és 1 nap): szeretet 
az alázatosságban (cheszed sebehod)

Az alázat szeretetet hoz, mivel megadja az embernek azt a képessé-
get, hogy saját maga fölé emelkedjen, és szeresse a másikat. 

30. nap (4 hét és 2 nap): fegyelmezés 
az alázatosságban (gvurá sebehod)

Az alázatosságot meg kell fegyelmezni és összpontosítani kell. Az 
alázatnak tartalmaznia kell a tiszteletet is, valamint az adott dologtól, 
vagy személytől való félelmet is. 

31. nap (4 hét és 3 nap): együttérzés 
az alázatosságban (tiferet sebehod)

Ahogyan az alázatosság magával hozza az együttérzést, úgy vezet-
heti az együttérzés az embert az alázatosság felé. Ha az emberben 
nincs alázatosság, próbáljon együttérzően viselkedni, ez segíthet ab-
ban, hogy elérje az alázatosságot is.

32. nap (4 hét és 4 nap): az alázatosság 
kitartása (necách sebehod)

Az alázatosság kitartása azt a tényt húzza alá, hogy a valódi alá-
zatosság nem teszi az embert „lábtörlővé” mások számára, hogy 
rátaposhassanak, sőt, éppen ellenkezőleg: az alázatosság tartós és 
időtálló erőt biztosít számunkra. 

33. nap (4 hét és 5 nap): 
az alázatosság alázatossága (hod sebehod)

Mindenkinek a szívében lakik mind alázatosság, mind pedig szerény-
ség, a kérdés csak azok mértéke és az a mód, ahogyan az illető 
ember tudatosan érzékeli azokat. 

34. nap (4 hét és 6 nap): kötődés 
az alázatosságban (jeszod sebehod)

Az alázatosság nem magányos élmény. Kívánatos, hogy mély kötő-
dést és elköteleződést alakítson ki. Nincs annál erősebb kötődés, 
mely alázatosságból fakad. 

35. nap (4 hét és 7 nap): szuverenitás 
az alázatosságban (málchut sebehod)

A méltóság az alázatosság és a szerénység meghatározó eleme. Az 
alázatosság nagyszerű és arisztokratikus is egyben. 
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Peszách alkalmából megláto-
gattuk zsidó hittestvéreinket, 
amelyeken a legkisebb adta át a 
kézzel készült smurá mátzát. Ezt 
a mitzvét soha nem lehet elég 
korán elkezdeni. Hajrá, Leiser: 
the mitzvah boy!

Még egy kis peszáchi beszámoló 

Kóser konyha

Márványos 
sütemény 

Párve

2 pohár cukor
¾ pohár olaj
3 ½ pohár liszt
1 cs. sütőpor
1 pohár víz vagy narancslé
4 tojás
2 púpozott ek. cukrozatlan 
kakaópor

A cukrot tálba tesszük, az 
olajjal alaposan elkeverjük, 
majd hozzáadjuk a lisztet, a 
sütőport és a vizet (narancs-
lét). A tojásokat szétválaszt-
juk, sárgájukat a lisztes keve-
rékbe tesszük, és alaposan 
összedolgozzuk. A tojások 
fehérjét kemény habbá ver-
jük, és óvatosan a lisztes ke-
verékbe forgatjuk. A massza 
legnagyobb részét sütőpapír-
ral bélelt sütőformába tölt-
jük, kb. egy-másfél pohárnyit 
a tálban hagyunk, ebbe bele-
keverjük a kakaóport, majd a 
sütőformában várakozó vilá-
gos tésztára öntjük. Néhány 
határozott mozdulattal kissé 
összekeverjük a kétféle színű 
tésztát, hogy márványos 
megjelenésű legyen, majd 
180 fokos sütőben 35-40 
perc alatt készre sütjük.

(Képünkön olvasztott csoko lá-
dé val, habcsókkal és puffasz-
tott rizzsel dekorálva. A hab-
csók receptjét következő 
szá  munkban olvashtaják.)


