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A rabbi a hetiszakaszról

Hászid gondolatok a Trumá hetiszakaszhoz
Hetiszakaszunkban olvasunk Isten paran-
csáról a sivatagi Gyülekezés Sátrához kap-
csolódó kötelező adományokről és a Sátor, 
mely a majdani jeruzsálemi Szentély pro-
totípusa, eszközeiről, az oltárról, az asztal-
ról és más, az Istenszolgálathoz szükséges 
eszközök és berendezések elkészítésének 
módjáról.

esetén a Tóra úgy fogalmaz, hogy „készít-
setek ládát sittimfából” illetve „asztalt sit-
timfából”, a menóra esetén úgy fogalmaz 
„menórát színaranyból”. Valamiért az arany 
különleges említésben részesül, hiszen a 
Tóra külön felhívja a figyelmet annak tiszta-
ságára. Vajon mi lehet ennek az oka amellett, 
hogy az aranyat már igen régóta ötvözik 
más fémekkel?

Mestereink azt tanítják, hogy a szentély-
beli csodálatos menóra akkor adott igazi 
fényt, ha a nemzedék, melynek világított 
maga is „tiszta” volt. Amennyiben az adott 
generáció spirituális szintje megfelelő tisz-
taságú volt, úgy a menóra büszkén világí-
tott, csodálatos fénye beterítette a várost. 
Amennyiben azonban nem így állt a helyzet, 
a kandeláber fénye a Szentély területét is 
alig világította meg, sőt, néha egyáltalán nem.

Ez volt a helyzet a hanukai csoda idején 
is. Mivel a zsidó nép jelentős része helle-
nizálódott, elhagyta ősei hagyományát és a 
görög pogány kultúra iránt mutatott érdek-
lődést, a szentélybeli menóra sem világítha-

Szakaszunkban – Trumá (2Mózes 25:1–
27:19.) – rende zik az első gyűjtést, és a 
befolyt aranyból, ezüstből és egyéb ér-

tott addig, míg a hős Makkabeus hadsereg 
meg nem tisztította a Templom körletét a 
tisztátalanságoktól és nem irányította a visz-
sza a zsidó nép lelkét az Örökkévaló Isten 
irányába. 

Most, mikor beléptünk az év legvidá-
mabb hónapjába, Ádár hónapba, amikor a 
zsidó nép a teljes megsemmisülés előtt állt 
és csodálatos módon megmenekült, igazán 
megfelelő időszak mindannyiunk számára, 
hogy megvizsgáljuk tetteinket, rendet te-
gyünk szívünkben, hogy ezáltal beengedhes-
sük az isteni fényt lelkünkbe, hogy az meg-
világítsa nem csak a mi, de környezetünk és 
az egész világ elméjét.

Itt, Miskolcon, ahol közösségünk kicsiny 
ugyan, de annál elhivatottabb, a mi felada-
tunk, hogy ezt a fényt tovább örökítsük és 
így ünnepeljük majd Purim örömteli ünne-
pét is.

Gut sábesz!

Fuchs Jehosua rabbi

téktárgyakból állítják fel az első Hajlé-
kot (Szentélyt), ami azután évszázadokon 
keresztül kísér i a zsidó né pet – az Ígé-

ret Földjén is. A szakasz részletesen le ír- 
ja a Haj lék bútorainak és eszközei nek, edé-
nyeinek készítési és használati utasítását.

A Sátor, mint azután majd a Szentély, 
egyik legizgalmasabb és máig leginkoniku-
sabb tárgya minden bizonnyal a színarany 
gyertyatartó volt, a menóra, mely egy hátá-
gú kandeláber, színaranyból és amely a Tal-
mud elmondása szerint nem csak a Szen-
télyt, de később egész Jeruzsálem városát 
bevilágította fényével.

A kommentátorok egy érdekességre hív-
ják fel a figyelmet a Tóra nyelvhasználatával 
kapcsolatban. Míg minden szentélybeli tárgy 


