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

A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Vájikrá szakaszhoz

Másrészről ugyanakkor a Talmud azt 
tanítja: „Azt mondja Jehuda rabbi Ráv ne-
vében, hogy az ember akkor is foglalkoz-
zék a Tóra tanulmányozásával, ha azt nem 
Isten kedvéért [hanem más indokból] 
teszi, hiszen az önző tanulás előbb-utóbb, 
önzetlen tanuláshoz vezet.” (Szánhedrin 
105b)

Az ellentmondással a néhai hejőcsabai 
rabbi, Jákov Joszef Günz is foglalkozik. A 
múlt században élt bölcs és szentéletű 
rabbi a máramarosszigeti Jekutiel Jehu-
da Teitelbaum rabbinak volt tanítványa, 
Háréj beszámim című könyvében azt írja, 
hogy az embertől mikor megkezdi a tóra-
tanulást, azaz először életében találkozik 
Isten szavával, még nem elvárható, hogy 
teljesen önzetlenül, kizárólag Isten iránti 
elhivatottságból tanuljon. 

Erre utal a Talmud iránymutatása, mi-
szerint előbb-utóbb az önzetlen tanu-
lás ideje is eljön. Ugyanakkor amikor az 
ember már némi gyakorlatot szerzett 

Szakaszunk – Vájikrá (3Mózes 1:1-5:26.) – Mózes harmadik köny-
vének (Leviticus) első része, az áldozati renddel foglalkozik. 

és Isten szavain keresztük a Teremtőt is 
megismerte, akkor már az Istenszolgálat 
önzetlenül kell történjen, ahogy ezt sza-
kaszunkban olvassuk. 

Ideje van tehát az önzetlenségnek és 
ideje van annak, amikor az ember ma-
gával is kell törődjön. Ezekben a nehéz 
időkben, a koronavírus gyors terjedése és 
veszélye miatt több időnk jut magunkra 
otthonainkban, azonban ne feledjük, hogy 
ha egyedül is vagyunk, mégsem vagyunk 
magányosak, mert Isten velünk van a ne-
héz órákban. 

Talán nincs megfelelőbb alkalom ezért 
arra, hogy több időt töltsünk Isten ta-
nának tanulmányozásával, imádkozással, 
meditációval, figyeljünk oda szeretteinkre, 
hogy megerősödve vészeljük át ezeket a 
heteket és újult erővel térhessünk vissza 
a megszokott életvitelünkhöz.

Gut sábesz!
Fuchs Jehoshua rabbi

Felsorolja a különböző áldozatokat, ki hozza őket és miért. 
Lényegük a vétkes ember bűnbánata és vezeklése. 

A héten elkezdjük olvasni Mózes harma-
dik könyvét, mely jellemzően az áldoza-
tokról, a szentélybeli Istenszolgálatról és 
a papi törvényekről szól.

Mindjárt az első szakaszban megismer-
hetjük a lényegesebb áldozatok törvénye-
it, azt, hogy mindegyik áldozatot kovász-
talan módon kell bemutatni, mindegyik 
áldozathoz sót kell tenni és méz nem 
kerülhet az áldozati oltárra. A Tóra pedig 
szakaszunkban úgy fogalmaz, „Bármely 
ételáldozat, melyet áldoztok az Örökké-
valónak, ne készíttessék kovászosan; mert 
minden, ami kovász és minden, ami méz, 
ne füstölögtessetek el abból tűzáldozatot 
az Örökkévalónak.” (3Mózes 2:11)

A kovász az egót, az önzést, az öntelt-
séget jelképezi, így a Tóra azt kívánja érté-
sünkre adni, hogy az Istenszolgálat, legyen 
az a szentélybeli áldozathozatal, a Tórata-
nulás vagy az imádság, kizárólag Isten ked-
véért és nem pedig önös indíttatásból kell 
történjen.
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