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

A rabbi a hetiszakaszról
Mispátim

Mispátim hetiszakaszban a Tóra mintha 
megállna egy pillanatra a zsidó nép törté-
netének elbeszélésében és Isten további 
parancsolatait kezdi sorolni. Nem kevesebb, 
mint 52 micva található szakaszunkban, te-
hát úgy is lehet mondani, hogy a csodákkal 
teli kivonulás után és az isteni revelációt 
követően rögtön belevágunk a közepébe, 
a lényegi tartalomba, hiszen ne feledjük, a 
Tóra nem csak és talán nem is elsősorban 
történelemkönyv, sokkal inkább Isten tör-
vényeinek gyűjteménye. Azoké a törvénye-
ké, melyek szerint a zsidó népnek élnie kell, 
kollektívan és egyenként egyaránt.

Rási, a talán leghíresebb kommentátor a 
szakasz első szavát magyarázva felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy az “éle” szó míg minden 
alkalommal valamilyen felsorolásnak a kez-
detét jelenti, a „váv” betű az „éle” szó előtt, 
„veleé”, arra utal, hogy az előző szakasznak 
és a mostaninak szoros köze van egymás-
hoz. Csakúgy, mint a Jitró szakaszban olva-
sott isteni kinyilatkoztatás és az azt követő 
tízparancsolat Istentől származik, úgy ezek a 
törvények, és a Tóra összes más parancso-
lata, Istentől van. Ne gondoljuk tehát, hogy 
mindössze a tízparancsolat, az, ami alapján 
életünket éljük. 

Míg a kommentátorok sietnek megje-

gyezni, hogy a tízparancsolat (mely valójá-
ban nem is parancsolat, sokkal inkább mon-
dás, erre utal a héber „dibrot” szó, mely 
nem parancsolatot jelent, hanem mondást) 
valójában sokkal több micvát tartalmaz, 
mint tíz és persze a tízparancsolatba foglalt 
törvények más helyütt a Tórában részle-
tesen ki vannak fejtve, nem foglalhatnak el 
kiemelt helyet, aligha rendelhetjük őket fölé 
más törvényeknek.

Miért fontos ezt kihangsúlyozni? Elvégre 
Isten közvetlenül a Szináj-hegynél szólt a 
teljes zsidó néphez, talán mégis van valami 
különleges a tízparancsolatban más törvé-
nyekhez képest.

Igen ám, azonban az isteni logika nem úgy 
működik, mint az emberi elme. Előfordulhat, 
hogy ami szemünkben apróságnak tűnik, Is-
tennek rendkívül fontos és fordítva. Csak-
úgy, mint egy párkapcsolatban. Meglehet, 
hogy amit mi apróságnak ítélünk, a párunk, 
feleségünk vagy férjünk szemében rendkí-
vüli fontosságú és sokszor ott állunk értet-
lenül, hogy miért kell a „bolhából elefántot 
csinálni”.

A próféta az isteni „logika” érthetetlensé-
gét úgy fogalmazza meg „mert gondolataim 
nem a ti gondolataitok és útjaitok nem az én 
útjaim, szól az Örökkévaló” (Ézsaiás 55:8).

Szakaszunkban – Mispátim (2Mózes 21:1–
24:18.) – a zsidó ma gán jog sok rendelkezé-
se van rög zítve. Kezdve a rabszolga ság sza-

A zsidó élet tele van apróságnak tűnő, 
sokszor a szőrszálhasogatásba hajló sza-
bállyal, törvénnyel, melyekkel kapcsolatban 
mindannyiunkban felmerül a kérdés, vajon 
Isten tényleg ennyire aprólékosan átgondolt 
életvitelt kíván meg tőlünk? Vajon tényleg 
fontosak ezek az apróságok egy olyan Isten-
nek, aki téren és időn felül áll, aki hatalmas 
és végtelen? 

Szakaszunk egyik üzenete az kell legyen 
mindannyiunk számára, hogy Isten céllal 
hozta ki a zsidó népet Egyiptomból. Célja 
volt azzal, hogy minket választott minden 
nép közül. Dolgunk van, méghozzá rendkí-
vül fontos dolgunk, feladataink vannak és a 
legapróbb cselekedetünk is kozmikus jelen-
tőséggel bír Istennek ebben az grandiózus 
tervében.

Nem feladatunk azt mérlegelni, hogy mi 
a kicsi és mi a nagy, mi a fontos és mi tűnik 
kevésbé fontosnak. Azt bízzuk Istenre. A 
mi dolgunk cselekedni, pontosan, percízen, 
ahogy Isten megkívánja, életünk minden 
napján, hiszen ez tesz bennünket külön-
legessé, ettől vagyunk azok akik vagyunk, 
„papok királysága és szent nép” (2Mózes 
19:6).

Gut sábesz!

bályozásán és humánusabbá tételén, a szid ra 
felállítja azt a keretet, amelyben a zsidó élet-
mód kifejezésre juthat: a Háláchá – a zsidó 

törvény – ke retét. Itt mondja ki a Tóra a 
klasszikus de mokrácia elvét: a többség hatá-
rozata legyen a döntő – de ne használd ki a 
több ségi döntést negatív, destruktív célokra.
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Kóser konyha

Ráchal
Az Egység olvasói a háború előtti zsidóság életébe és konyhaművészetébe nyerhetnek betekintést Dénes An na népszerű gasztronómiai 
rovatában, amelyben idő ről időre nagymamája visszaemlékezései alapján mu tatja be dédnagymamája receptjeit. Ezek között tejfö lös 
halról is esik szó: „Főzött még ráchalat is… A krump lit felkarikázta. Gül ba ba krumplit vett, úgy hívták, kemény fajtájú krumpli volt. Azt 
lerakta egy tepsibe, és arra rátette a halat, amit beirdalt, és minden irdalásba tett paprikát, paradicsomot, hagymát, volt, mikor sajtot is. 
Ráfektette a halat a krumplira, és leöntötte vajas tejföllel, és betette a sütőbe, ott sütötte meg.” (Egység magazin 115. szám, Mázál dágim, 
halak a kóser konyhában).

Hozzávalók: 1 kg szeletelt kóser halfilé; 70-80 dkg burgonya, félig megfőzve, felkarikázva; 
1 fej vöröshagyma; 2 db zöldpaprika; 3 db paradicsom
2 evőkanál olaj; 2 dl tejföl; 2 teáskanál pirospaprika; só; őrölt feketebors

Kóser halak (nem teljes lista): sügér, ponty (tükörponty is), lazac, makréla, pisztráng, hering, tilápia, csuka, sok tonhal és szardíniafaj.
Nem-kóser halak (nem teljes lista): angolna, cápa, kardhal, tokhal, valamint a tenger gyümölcsei, harcsa.


