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

A rabbi a hetiszakaszról
Háázinu

Honnan tudjuk, hogy áldást kell mondanunk 
a Tórára, mielőtt elkezdenénk tanulni? Ezt 
a következő strófából tanulhatjuk: „Amikor 
I-ten nevét szólítom, nagyságot tulajdonítok 
a mi I-tenünknek.” (Háázinu 33:3)

Talmud, Berachos 21:1

Első pillantásra nehéz meglátni a kap-
csolatot az említett strófa és a Tóratanulás 
között. Az egyik módja, hogy megértsük ezt 
a kapcsolatot, ha összevonunk két érdekes 
gondolatot.

Az egyik gondolat abból ered, ha elgon-
dolkodunk a különbségen a „marom” (ma-
gas) és a szóban forgó strófában használt 
„Gadol”, azaz nagy szavak jelentése között.

A fő különbség az az, hogy ha valami a 
magasba nyúlik – azzal ellentétben, ha va-
lami nagy –, akkor vajon itt lent a földön is 
van-e kiterjedése vagy sem. 

A következő példával szeretném ezt job-
ban szemléltetni: A felhő az égen magasan 
felettünk van, de itt lent a földön nincs ki-
terjedése, nincs közel hozzánk; míg egy hegy 

akár ugyanolyan magasra felnyúlhat ahol a 
felhők vannak, de lent a földön áll, meg tu-
dunk állni közvetlenül mellette.

Amikor I-ten magasságáról beszélünk 
– bár igaz, hogy az ő magassága mindenek 
felett álló –, ez csupán egy része a teljes 
képnek, hiszen ő valójában inkább hatalmas. 

Amikor I-tennel kapcsolatban ezt a szót 
használjuk, ugyanúgy gondolunk az ő „ma-
gasságára”, transzcendenciájára, mint ami-
kor a „marom” (magas) szót használjuk, 
csak beleszőjük azt a gondolatot is, hogy ő 
itt lent, velünk is jelen van.

A másik gondolatot részleteiben a Ta-
nya (37. fejezet) fejti ki. Röviden arról van 
szó, hogy bölcseink a Tóra tanulást gyakran 
azért mondják úgy, hogy „korei be Torah” 
(Tóraolvasás) ahelyett, hogy azt mondanák, 
hogy „limud Torah” (Tóratanulás), mert a 
„korei”, azaz „olvasás” szó szólítást is jelent 
a héber nyelvben. 

Amikor valaki kihívja a másikat, azt is úgy 
hívjuk, hogy „korei”. 

Hetiszakaszunk – Háázinu (5Mózes 32:1-
52.) – a Tóra utolsó előtti szakasza, Mózes 
hattyúdalát tartalmazza. A lírai költemény 
formájában előadott „utolsó figyelmezte-
tés” nyoma tékosan kéri a zsidó népet, ma-

Van egy olyan hagyományunk, hogy ami-
kor valaki Tórát tanul, akkor I-ten jelen van, 
ott van közvetlenül mellette. 

A konklúzió tehát az, hogy amikor valaki 
Tórát tanul, akkor megszólítja I-tent, üdvözli 
őt, közelebb hívja magához. 

Továbbá a Kabbala kifejti, hogy a Tóra 
szavai mind I-ten egy-egy neve, így tehát 
amikor Tórát tanulunk, I-tent szólítjuk meg 
különböző nevein újra meg újra.

Már láthatjuk tehát, hogy mi az üzenete 
Mose Rabénu tanításának a parasában, és mi 
a kapcsolat a Tóra tanulással.

Amikor megszólítjuk az Ö-valót, Tórát 
olvasunk az ő nevében, akkor hatalmasságot 
tulajdonítunk neki.

I-ten hatalmassága még jobban feltárul.

Gut Sábesz!

Arugas Habosem írásaiból adaptálva

radjon hű az isteni Tórához a vezér halála 
után is. Röviden, pár mondatban felvázolja a 
zsidó nép történetét, Isten segítségét, és le-
írja, milyen szörnyű lesz a büntetés, ha hátat 
fordítanak Istennek és Tórájának. A szakasz 

azzal végződik, hogy Isten felszólítja Mózest, 
menjen fel a Nebó hegyére, ahol meg fog 
halni. Ezelőtt még azonban, a következő sza-
kaszban, megáldja Izraelt.
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Ízelítő programjainkból 
(folytatás a következő oldalon)

Ünneplés haszid hittestvéreinkkel Újfehértón és Bodrogkeresztúron a Cádik Jorzájtján 
és Jom Kipur utáni étkezés Bodrogkeresztúron.
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Kóser konyha
Tchina

(szezámmagkrém)
1 pohár szezámmag krém 
(tahini, nyers szezám-
mag-krém, legjobb a teljes, 
hántolatlan magból készült, 
mivel ennek a legmagasabb a 
kalcium-tartalma)
½ pohár víz
2 ek. citromlé
¼ tk. só
1 gerezd fokhagyma, 
  összetörve

A tchinához a hozzávalókat 
tálba tesszük, és simára, sű-
rűn folyósra keverjük. Ha túl 
sűrű, adjunk hozzá még vizet, 
ha túl híg, apránként adagol-
junk hozzá még tchinát. 
Színes változatként 
rózsaszín, vagy zöld tchinát 
is készíthetünk:
1 doboz tahini 
¼ nyers cékla
Nagy csokor petrezselyem
½ pohár víz
Só, ízlés szerint
2 ek. citromlé
2 gerezd fokhagyma
A zöldhöz a petrezselymet 
hideg vízbe áztatjuk, majd 
fény ellenében alaposan 
megvizsgáljuk, nehogy bogár, 
vagy kártevő legyen rajta. A 
leveleket és a lágy szárré-
szeket negyed pohár vízzel 
és egy gerezd fokhagymával 
aprítógépbe tesszük, és né-
hány perc alatt egyneművé 
turmixoljuk. Hozzáadjuk a 
tahini felét, megsózzuk és 
citromlével ízesítjük. Össze-
turmixoljuk. Ha túl sűrű len-
ne, apránként adjunk hozzá 
vizet, amíg a kívánt állagot el 
nem érjük.

A rózsaszín tchinához a 
petrezselymet céklára cse-
réljük.

Szukkot 2019
Töltsd velünk a Sátoros ünnepet ahol vidám, családias hangulatban tanulunk hagyományos dalokat, 

és kóser finomsággal várjuk minden vendégünket.


