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

A rabbi a hetiszakaszról
Jitro 

E heti parashánkban a zsidó nép a Sínai 
hegyhez vándorol, és ott I-ten átadja nekik a 
tízparancsolatot. 

Ez az esemény minden évben pontosan 
ugyanazon a napon kerül megünneplésre, 
mint amikor történt, vagyis a zsidó időszá-
mítás szerinti Sziván hónap 6. napján. 

Az első parancsolat a következő szavak-
kal indul: „Én vagyok az Ùr, a ti I-tenetek...”

Ezzel az eseménnyel kapcsolatban a Mi-
drás azt írja: „Rabbi Abahu a következőt 
mondta Rabbi Jochanan nevében: Amikor 
a Szent I-ten – Áldassék a neve! – a Tórát 
adta, a madarak nem csicseregtek, a mada-
rak nem szálltak, a tehenek nem bőgtek, az 
angyalok nem repültek és nem énekeltek, az 
óceán nem morajlott, az emberek nem be-
széltek, hanem az egész világ csendes volt és 
mozdulatlan, amikor a hang kihirdette, „Én 
vagyok az Ùr, a ti I-tenetek...”

Az egyik módja annak, hogy megértsük, 
mit is jelent ez, amit a Midrás mond, a kö-
vetkező: Tudjuk, hogy I-ten nem teremtett 
olyan dolgot ami tőle el van választva, vagy 
rajta kívül létezik. 

Mivel I-ten végtelen, határok nélküli, 
ezért nincsen olyan hely, vagy létezés, amely 
az ő létezésén kívüli. 

Ezért noha I-ten egyrészt a teremtett vi-
lág felett, és azon kívül áll, másrészről viszont 
az egész teremtett világ I-tenen belül létezik. 

Más szóval I-ten az egész teremtett világ-
ban ott van, megtölti azt. 

A teremtett világban mindennek az igazi 
lényege, esszenciája maga I-ten.

Ezen kívül, ahogy azt már korábban 
többször említettük, I-ten különböző neve-
inek különböző többletjelentései, jelentési 
árnyalatai vannak, amelyeket nagyon nehéz 
lefordítani. 

I-ten egyik nevének, az „Elokim”-nak 
ugyanaz a számértéke, mint a „természet” 
szónak a héberben, ezt tudva pedig az elem-
zett mondat a következő üzenetet is hor-
dozza: „Én vagyok az Ùr, a ti igazi lényegetek 
és természetetek...”

Ezért, amikor ez kimondatott és I-ten 
által egy pillanatra feltárult a Sínai hegynél, 
akkor minden csendes és mozdulatlan volt. 

Egy másik dolog is van, amit itt tanulhatunk. 
Emlékezzünk vissza, amit a múlt héten a 

Smá-val kapcsolatban említettünk: 
Az „Elokim” név I-tenre, mint bíróra és 

az Ő rendeleteire is utal, míg a négybetűs 
I-ten név, amelyet nem mondunk ki, I-tenre 
utal, amikor kedvességet, könyörületességet 
mutat. 

Ilyen módon a strófa pedig a következőt 
is mondja nekünk: Kedves vagyok és kö-
nyörületes (annak ellenére), ha azt látjátok, 
hogy ítélkezek, vagy szigorú rendeleteket 
hozok.

Szakaszunk – Jitró (2Mózes 18:1–20:23.) – a 
Tóraadás és a tízparancsolat szakasza. Előbb 
azonban Jitró, Mózes mid janita apósa láto-

Egy másik dolog, amit tanulhatunk ebből 
mondatból, az abból az érdekes tényből 
ered, hogy a második név, az Elokim, az a 
héber nyelvben többesszámban áll. 

I-ten összes neve közül ez az egyetlen, 
amely a többesszám jelét hordozza. Látszó-
lag, amikor I-ten megmutatja magát a világ-
nak ilyen nagy nyilvánosság előtt  és nyílik 
meg, az Ő egységén, oszthatatlanságán kel-
lene lenni a hangsúlynak, és erre bármelyik 
másik I-ten név, amely egyes számban áll, 
alkalmasabbnak tűnik.

A névhasználat oka azonban mégis na-
gyon is logikus. 

I-ten azt mondja, „Én vagyok az Ùr”, 
azonban amikor leereszkedem hogy fel-
tárjam magam a teremtményeim előtt, és 
kapcsolódjak hozzátok mint a Ti I-tenetek 
– ahogy az első parancsolat mondja („Én 
vagyok az Ùr, a ti I-tenetek...”) –, akkor min-
denkihez külön egyedülálló módon kapcso-
lódok, mindenkinek tökéletesen az ő saját 
szintje szerint. 

Ezért van itt a többesszám jelét hordozó 
I-ten név használva. 

Csak egyetlen I-ten létezik, de nekünk 
mindannyiunknak megvan a saját, egyedülál-
ló, tökéletes kapcsolata az egyetlen I-tennel.

Gut Sábesz!
Imrei Chaim nyomán

gatást tesz az Egyiptomból nemrég kivonult 
héber törzsek táborában, és hasznos taná-
csokat ad vejének a közigazgatás korszerű-

sítése és decentralizációja ügyében. Jitró ér-
demeinek elismeréseként nevezték el róla 
a hetiszakaszt.  
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A száraz összetevőket tálba 
tesszük. A tojásokat egyen-
ként felütjük, és ha megbi-
zonyosodtunk arról, hogy 
nincs bennük vércsepp, egy 
másik tálba tesszük a tejjel 
és az olajjal együtt. A folyé-
kony hozzávalókat laposan 
összekeverjük, és egyszerre 
a liszt, a cukor és a sütőpor 
keverékéhez adjuk. Egysé-
ges masszává keverjük, majd 
nagy méretű kanállal a ser-
penyőben megforrósított 
olajba teszünk egy adag tész-
tát. Amikor buborékok kelet-
keznek a palacsinta felszínén, 
akkor megfordítjuk, és a má-
sik oldalát is megsütjük. Így 
teszünk az összes palacsin-
tával. Forrón, lekvárral, vagy 
mézzel tálaljuk.

(Figyelem: ez a palacsinta bú-
zalisztet is tartalmaz, ezért az 
áldása boré minéj me zonot, az 
utóáldás pedig ál hámichjá.) 

Kóser konyha

Hajdinás palacsinta
tejes

2/3 pohár liszt
1/3 pohár hajdinaliszt
1 csomag sütőpor
½ pohár cukor
2 tojás
2 pohár tej (ha tejmentes 
  palacsintát szeretnénk 
  készíteni, helyettesíthetjük 
  növényi tejjel)
2 ek. olaj
olaj a sütéshez

Ti biSvát Miskolcon 

Milyen programok voltak a miskolci TubiSvát partyn? 
Egzotikus gyümölcslé kóstoló; közösségi faültetés; gyerekeknek kézműves sarok; 

színes Tu Bi Sváti széder tál, könnyű kóser büfé és frissítők


