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

A rabbi a hetiszakaszról
Chukát hetiszakasz Jágel Jákovtól

E heti parasánk a spirituális megtisztuláshoz 
használt híres vörös tehénnel (Parah Adu-
ma) foglalkozó törvényekkel kezdődik.

Általában sokféle módja van a parancsola-
tok kategorizálásának. 

Az egyik legismertebb módja a parancso-
latokat pozitív, illetve negatív kategóriába 
sorolni, vagyis amiket tennünk kell – pozitív 
csoport,  és amiktől tartózkodnunk kell – 
negatív csoport. 

Egy másik módja a csoportosításnak a 
parancsolatok érthetőségén alapul, amely 
szerint három csoportba sorolhatóak. Azo-
kat a parancsolatokat, amiket teljes mér-
tékben értünk, hogy miért vannak (vagy 
legalábbis azt hisszük róluk), azokat úgy ne-
vezzük, hogy Mishpatim (törvények). 

Ide tartoznak például a „ne lopj!”, „ne 
bánts másokat!”, „adakozz!”, stb… 

A második kategória az Eidusz (tanúságté-
telek). 

Ezek közé sorolhatóak azok a törvények, 
amelyek valamit kifejeznek, tanúsítanak, vagy 
emlékeztetnek minket valamire. 

A Szombat megtartása például azt feje-
zi ki, annak tanúvallomása, hogy hisszük, az 

Ö-való hat nap alatt teremtette a világot és 
a hetedik napon megpihent. 

Peszách megünneplése pedig az Egyip-
tomból való kivonulásra emlékeztet minket. 

A harmadik kategória a Chukim (rendele-
tek, dekrétumok). 

Ide tartoznak azok a parancsolatok, ame-
lyeknek nincs felderíthető oka. 

Találhatunk ugyan ezekre vonatkozóan is 
néhány apró nyomot, tanításokat, és néhány 
lehetséges magyarázatot, de ezen parancso-
latok igazi esszenciája, lényege számunkra 
megérthetetlen, felfoghatatlan marad, mint-
ha látnánk a jéghegy csúcsát, mégis tudjuk, 
hogy azon túl még sokkal több van, amit 
nem látunk. 

Az egyik példa erre a kásrut, a zsidó ét-
kezés törvényei,  vagy akár a satnez, a gyapjú 
és len párosítására vonatkozó tiltás.

A vörös tehénre (Parah Aduma) vonat-
kozó törvények a Chuka, azaz dekrétumok 
kategóriába esnek.

Az egyik  különösen érthetetlen része 
ezen rendeleteknek a következő: a kohén, 
aki a tisztátalan személy spirituális megtisz-
títását végzi a vörös tehén hamvait hasz-
nálva, a hamvakkal érintkezve tisztátalanná 
válik.

Szakaszunk – Chukát (4Mózes 19:1–22:1.) 
– a Vörös Tehén misztériumával kezdődik, 
majd a Pörlekedés Vizénél tör tént afférral, és 
annak követ kezményeivel folytatódik. Meg  -

kerü lik Edom földjét, mi  után királya meg-
tagadja a kért át vo nulási engedélyt, és meg-
hal Áron Hor hegyén. Ké sőbbi ván dorlásaik 
során mér ges kí gyók marják meg a népet, és 

A strófa a következőképpen fogalmaz: 
„Ez a Tóra rendelete, amit I-ten parancsolt 
mondani, mondd el Izrael gyermekeinek…”

Ezt olvasva két kérdés azonnal felmerül 
bennünk. 

Az egyik, hogy miért fogalmaz úgy, hogy 
ez a Tóra rendelete, ahelyett, hogy azt mon-
daná, ez a vörös tehénre vonatkozó ren-
delet, a másik pedig, hogy a „mondani” szó 
látszólag teljesen felesleges a mondatban.

Vajon miért nem így hangzik a mondat: 
„Ez a vörös tehénre vonatkozó rendelet, 
amit I-ten parancsolt, mondd el Izrael gyer-
mekeinek”.

Egy ismert haszid gondolat mentén, mi-
szerint „aki kitakarítja az istállót, az magától 
értetődően összekoszolja magát a munka 
során” azt mondjuk, hogy „aki tisztátalan 
ellenség ellen küzd, az eközben maga is tisz-
tátalanná válik”.

Ezek a nagyon fizikai példák jól érzékel-
tetik, milyen hatással lehet ránk, ha olyan 
emberekkel kerülünk interakcióba, akik 
problémásan viselkednek. 

Ez azt jelenti, hogy egy olyan szituáció-
ban, amikor látunk valakit, aki helytelenül 
cselekszik, és be akarjuk vonni magunkat 
vagy segíteni akarunk, akkor fontos felis-

Mózes parancsot kap, hogy – ellensúlyozá-
sul – réz kígyót csi náljon, s aki ránéz, megy-
gyógyul. A szakasz az emorita Szichon ellen 
viselt győzelmes háborúval feje ző dik be.

folytatás a következő oldalon
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Kóser konyha
Kerti grillen sütött 

bárányborda

Húsos
Glutén- és tojásmentes

4 darab bárányborda

A páchoz:
½ pohár olívaolaj
Só, durvára őrölt bors, 
  ízlés szerint
3-4 gerezd fokhagyma, 
  összetörve
Néhány friss rozmaringág

A pác hozzávalóit egy kis tál-
ban alaposan összekeverjük. 
A megmosott húst egy órára 
a pácba áztatjuk. Időnként 
megforgatjuk a húsokat a lé-
ben, hogy az ízek jól átjárják. 
A grillben a szenet felizzítjuk, 
és amikor már csak parázs-
lik, a fölé helyezett rácsra 
tesszük a húst. A bárányda-
rabokat minden oldalukon 
ropogósra sütjük, és frissen 
felvágott salátával tálaljuk.

mernünk azt, milyen veszélyes 
hatással lehet ez ránk. 

Néha, bizonyos helyzetek-
ben a helyes döntés az, ha nem 
vonjuk be magunkat a dologba, 
távol maradunk, mert csak ma-
gunk is tisztátalanná válnánk, 
miközben nem javítanánk a 
helyzeten. 

Gyakran azonban tudjuk, 
hogy képesek vagyunk segíte-
ni, mégis attól tartunk, hogy 
„bepiszkoljuk magunkat az istál-
ló kitakarítása közben”. 

Ilyen helyzetekben azonban 
kötelességünk vállalni a követ-
kezményeket, és segíteni tár-
sunknak, barátunknak, családta-
gunknak. 

Ez a barát rendreutasításá-
nak a micvája.

Ez a micva igen bonyolult, 
és nagyon sok érzékenységet 

és józan gondolkodást, helyes 
ítélőképességet igényel. 

A gyakorlatban a „hogyan?”, 
a „mikor?” és a „hol?” nagyon 
fontos, valamint ismerned kell a 
problémát, és az is fontos, hogy 
a barátod meghallgasson.

Néha a dorgálás csak elide-
genít, eltávolít a barátodtól, ami 
azt eredményezi, hogy a jövő-
ben kevésbé lesz esélyed segí-
teni neki. 

A megfelelő időben és he-
lyen, a megfelelő módon beavat-
kozva azonban ez egy nagyon 
erőteljes cselekedet lehet, ami 
hatalmas mértékben képes 
megváltoztatni a másik életét.

Sok tekintetben ez igen 
gyötrelmes, és a para adu-
ma-hoz hasonlóan, amikor se-
gítesz, a probléma rád is vissza-
hathat valamilyen módon, még 

sincs semmi kétség afelől, hogy 
segítened kell még egy ilyen szi-
tuációban is.

Ezért fogalmaz így ezzel a mi-
cvával kapcsolatban a Tóra, hogy 
„ez a Tóra rendelete”, amivel 
arra utal, hogy kötelességünk 
másokat rendreutasítani a Tóra 
minden aspektusával kapcsolat-
ban akkor is, ha ez esetleg nega-
tívan hathat vissza ránk. Mindez 
azt is megmagyarázza, miért 
van a mondatban az a plusz szó, 
hogy „mondani”, mert a Tóra 
arra akar tanítani minket, hogy 
muszáj kimondanunk azt is, amit 
a másik esetleg nem akar hallani. 

Közbelépni és kimondani, 
amit ki kell mondanunk akkor 
is, amikor ez nehéz lehet, élet-
bevágóan fontos és önmagában 
egy nagyon nagy micva.

Gut Sábesz!

Menachem Mendel Schneer son rabbi, a Chábád 
Lubavics mozgalom utolsó rebbéje a 20. század 
második felének legmeghatározóbb zsidó veze-
tője volt. Bölcsessége és iránymutatásai az egész 
világra hatással voltak. Halálának 25. évfordulóján 
tízezrek zarándokoltak a sírjához és világszerte 
megemlékeztek róla. A magyarországi Chábád 
mozgalom a jorcájt alkalmából a Vasvári Pál ut-
cai zsinagógában szervezett haszid összejövetelt 
a felnőtteknek és a Bét Menáchem iskolában a 
gyerekeknek. De megemlékeztek róla a Joint 
szarvasi nyári táborában is, ahol az ebédlő bejá-
ratához felszerelt kijelzőn a Rebbe fényképe és 
rövid életrajza fogadta a gyerekeket. 

Hogy mennyire széles körben ismert, elismert 
és nagyra tartott vezető volt a Rebbe, azt az is 
mutatja, hogy olyan személyek is megemlékeztek a 
halálozási évfordulójáról, mint például a topmodell 
Naomi Campbell:  „(…) A Rebbe szavai ma sokkal 
relevánsabbak, mint bármikor korábban, és nagyon 
nagy szükségünk van rá, hogy szívünkbe zárjuk 
azokat, és tanuljunk a példájából, hogy mindig a jót 
lássuk meg másokban, még azokban is, akikkel nem 
értünk egyet” – írta Instagram oldalán a világsz-
tár – „Én ma újra elszánom magamat arra, hogy 
a Rebbe életküldetésének megfelelően még több 
fényt és jóságot hozzak magammal, valamint egy 
jobb jövőt magunknak és az egész emberiségnek”.

A rabbi a hetiszakaszról (folytatás az előző oldalról)

Huszonöt éve hunyt el a Rebbe


