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

A rabbi a hetiszakaszról

Ki távo
Aktuális hetiszakaszunkban Mose Rabénu 
az áldásokról beszél, amik azokat illetnek 
meg, akik a Tóra által kijelölt úton járnak. 

Az egyik verssor azt mondja, hogy I-ten 
„a fejjé” (LeRosh) tesz téged és nem „a fa-
rokká” (LeZanav). 

Érdekes ez a szóhasználat több okból is, 
hiszen egyrészt látszólag úgy hangozna he-
lyesen, hogy „fejjé tesz téged”, nem pedig 
„a fejjé”, másrészt pedig feleslegesnek tűnik 
megemlíteni, hogy „nem a farokká”. 

Ha I-ten megáld valakit, hogy ő legyen a 
fej, akkor ez már elég egyértelmű, hogy nem 
lesz ő a farok. 

Ez a furcsa szóhasználat azonban érthe-
tővé válik számunkra amint megvizsgálunk 
egy érdekes mondatot a Pirké Ávotból 
(4:15): „Legyél az oroszlán farka, és ne le-
gyél a róka feje!”

Az egyik magyarázat erre, hogy az orosz-
lán természeténél fogva járás közben nem-
csak a fejét emeli a magasba, de a farkát is 
felemelve tartja, amíg a róka nemcsak a far-
kát tartja járás közben lefelé lógatva, de a 
feje is lefelé néz. 

Ezért jobb „az oroszlán farkának lenni”, 
mint a „róka fejének”, hiszen attól függetle-
nül, hogy fej vagy farok, ha az a rókáé, akkor 

alacsonyan van, ha pedig az oroszláné, akkor 
a magasba van emelve.

Az oroszlán itt a szentség birodalmát jel-
képezi. 

Ezért tapasztaljuk, hogy ha igazán szent 
emberek, és kifinomult, tiszta emberek a „fej 
pozíciójában” vannak, nem nyomnak le má-
sokat még akkor sem, ha azok pillanatnyilag 
a „farok” (Zanav) pozíciójában vannak. 

Ők felemelik a „farkat” még a fejnél is 
magasabbra, ahogy azt az oroszlán teszi, 
vagyis ők felemelik azokat az embereket, 
akik náluk kevésbé szerencsés helyzetben 
vannak, vagyis segítenek másoknak. 

Ebben az összefüggésben a róka azokat 
az embereket szimbolizálja, akik másokat 
lehúznak; azokat az embereket, akik látnak 
valaki náluk alacsonyabban lévőt, és nem 
emelik fel őket, és azokat, akik ha valaki ná-
luk szerencsésebb helyzetben lévővel talál-
koznak, akkor le akarják húzni őket.

Ezen elgondolkozva a korábban említett 
vers több értelmet nyer. 

Az „a fejjé” azt jelenti, hogy nemcsak egy 
fejjé a sok közül, hanem a fejek fejévé, vagyis 
az oroszlán fejévé, nem pedig a róka fejévé. 

Ugyanezen okból van említve a strófá-
ban, hogy „nem a farokká”, utalva ezzel arra, 

Szakaszunkban – Ki Távó (5Mózes 26:1–
29:8.) – a zsengék bemutatásának szertar-
tását, majd a tizedek bemutatásának rend-
jét ismerteti Mózes. Megparancsolja, hogy 
amikor átkelnek a Jordánon, állítsanak fel 

hogy olyan fejjé tesz, amelyik a magasba van 
emelve, nem pedig lefelé van húzva, akár a 
farok.

Ez egy pont ideillő gondolat most, hogy 
közeleg Rosh Hashana. 

Igazából ezt a mondatot mondjuk a Rosh 
Hashana-i vacsora alatt, gyakran mégsem 
gondolkodunk el rajta mélyebben, hogy mit 
is tanulhatunk belőle. 

Szeretnénk előbbre jutni életünkben, 
hogy magasabbra kerüljünk, mi legyünk a fej, 
de vajon ha olyan helyzetben vagyunk, hogy 
segíteni tudunk másoknak, akkor valóban 
élünk ezzel a lehetőségünkkel? 

I-ten megáld minket, de ezeket az áldáso-
kat meg is kell tudni ragadni, máskülönben 
nem materializálódnak. 

Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy 
I-ten áldásához mindig éberen és tudatosan 
kell figyelnünk, hogyan segíthetünk mások-
nak, és meg kell ragadnunk ezeket a lehe-
tőségeket. 

Ha így teszünk, I-ten áldása – amelyet 
már nekünk adott – ki fog virágozni és mi 
leszünk „az a fej” (LeRosh) és nem pedig 
„az a farok” (LeZanav).

Gut Sábesz!
Jágel Jákov nyomán

nagy köveket a folyóban, és írják rá emlé-
keztetőül, az egész Tórát. Utána hat-hat 
törzs egymással szemben állva áldás és átok 
szövegeket mond főleg olyan dolgokra, ami-
ket az ember titokban tesz, és így nem derül 

fény rá. Ezután megismétli Mózes a Leviticus 
végén hallatott figyelmezetetést (Tochécha): 
mi lesz, ha betartja a nép az isteni szerző-
dést, és mi vár rá, ha, Isten ments, nem tartja 
be.
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„Duna – a folyó ,amiben emlék ,remény és új élet árad”…
Zsinagógaavatások Budapesten és Szentendrén

Szeptember 22-én, rendhagyó esemény-
fűzért tart az EMIH. Vasárnap 14:30-kor a 
„Cipők a Duna-parton” Holokauszt-emlék-
mű mellett Tóra-avatási ünnepséget rendez, 
melynek keretében két Tóra-tekercs meg-
írásának befejezésén vehetnek részt az ér-
deklődők.

Az ünnepség helyszíne szimbolikus, hi-
szen Budapest egyik legmegrázóbb tömeg-
mészárlásának, az 1944/45-ös nyilasterror 

áldozatainak emlékhelye – itt ez az esemény 
a leginkább képes kifejezni a hazai zsidóság 
újjáéledését. Beszédet mond Köves Slomó, az 
EMIH vezető rabbija, dr. Fónagy János állam-
titkár, Menachem Margolin, az Európai Rab-
binátus vezető rabbija és Oberlander Báruch, 
a Budapesti Ortodox Rabbinátus vezetője.

Innen szervezett busszal lehet tovább-
menni a 16:30-kor kezdődő új szentendrei 
zsinagóga és Cháj közösségi ház (Pátriarka 

u. 6.) mezüze-felhelyezésére és megnyitójá-
ra, ahol Myers Menáchemet avatják rabbivá.

A nap záróakkordja a 18:15-re bejelen-
tett újlipótvárosi ZsILIP (Újpesti rkp. 1.) zsi-
nagóga megnyitóünnepsége, ahol a közös-
ség rabbiját Glitzenstein Sámuelt is beiktatják 
új pozíciójába.

Regiszráció és további információ a 268-
0183-as telefonszámon, vagy a posta@zsi-
do.com e-mail címen.
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Kóser konyha
Magos 

ropogtatnivaló

Kóser gasztro rovatunkban 
receptjeink elején min dig 
feltüntetjük, ha egy recept 
gluténmentes. Van nak kifeje-
zetten glu tén ér zé kenyeknek 
írt re cept jeink is, ezekből 
ajánlunk ezúttal egy sós fi-
nomságot.

párve, gluténmentes
fél-fél pohárral 
  a következő magokból:
hántolt, szeletelt mandula
napraforgómag
tökmag
fenyőmag
1 pohár szezámmag
1 kk. só
2 tojásfehérje
A hozzávalókat megfele-
lő méretű tálba tesszük, 
és jól összekeverjük (nem 
kell előt te felverni a tojás-
fehérjét). Ezután kiskanállal 
sütőpapírral bélelt tepsire 
rakosgatunk kis halmokat a 
keverékből, majd 150 fokra 
előmelegített sütőben 10-
12 percig sütjük, amíg kissé 
megszárad, és elválik a tepsi 
aljától. Tálba szedve hagyjuk 
kihűlni, csak kihűlés után 
tegyük át tárolóedénybe. 
Használhatunk másfajta ma-
gokat is, például lenmagot 
vagy teljes mákszemeket, 
érdemes kísérletezni a kü-
lönféle ízekkel. (A tojások 
nem használt sárgáját egy 
másik, szintén gluténmentes 
desszert, a brazil eredetű, 
quindim nevű kókusztorta 
készítéséhez használhatjuk 
például fel.)
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Rosh Hashanai imarend

Vasárnap (szeptember 29. délután): 
17.30-20.00

Az év utolsó imáját és az újév első imáját ünnepi vacsora követi. 

Hétfő (szeptember 30. délután): 
16.30 Sófárfújás és Kidus


