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A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Cáv hetiszakaszhoz, Sábát HáGádol
ágy lábához kötni, hogy azután azt a bárányt 
a kivonulás előestéjén megegyék, felkészül-
ve a világtörténelem legnagyobb kalandjára.

Azonban Peszách nem minden évben 
esik csütörtökre és erre a parancsolatra 
való emlékezés, melyet anno Niszán 10-
én kellett teljesíteni, nem a dátumhoz van 
kötve, hanem az ünnepet megelőző szom-
bathoz. Mély üzenetet hordoz ez a tény. 
Bölcseink azt akarják velünk tudatni, hogy 
bizonyos események nem konkrét dátum-
hoz vannak kötve csakúgy, mint bizonyos 
cselekedetek nem konkrét helyhez. 

Most, amikor a zsinagógák zárva vannak, 
közösségi együttléteink megszűntek tud-
nunk kell, hogy imádkozni zsinagógán kívül is 
lehet, sőt kell is, a parancsolatok megtartása 
a karantén idején is szükséges és kötelező. 

Pársát Cáv (2Mózes 6:1–8:36.) a Tóra har ma-
dik köny vének má sodik hetiszakasza. Ma gát az 
egész harmadik könyvet „Vá jikrá”-nak neve zik 

Zsidóként minden helyzetben hűek kell le-
gyünk hagyományainkhoz, örökségünkhöz, 
hitünkhöz, őseinkhez, Istenünkhöz.

Sokezer éves történelmünk alatt izzadt-
ság, vér és rengeteg áldozat árán tanultuk 
meg, hogy csak egymásra számíthatunk, 
egymást kell támogatnunk és erősítenünk. 
Emellett azt is megtanultuk, hogy van kihez 
forduljunk ha bajunk, gondunk van, hiszen 
„az Ég kapui a könnyek előtt sosincsenek 
bezárva.” (Bráchot 32b)

Fogjunk hát össze, segítsük egymást, 
ünnepeljünk együtt, ha nem is fizikailag, de 
szellemileg kapcsolódjunk össze, ez bizo-
nyosan kegyet talál az Ég szemében és ha-
mar vége lesz a pusztításnak, hogy eljöjjön a 
megváltás mihamarább, napjainkban.

Fuchs Jehoshua rabbi

(a könyv el ső szava után), de egy másik neve is 
ismert, amely a könyv központi témá já ra utal. 
Ez az el nevezés a „To rát Kohánim” (a papok 

E héten Mózes harmadik könyvének máso-
dik szakaszát olvassuk, melyben Isten uta-
sításokat Mózesnek a különböző áldozatok 
és a kohanitákra vonatkozó néhány szabály-
lyal kapcsolatban. Ez a szombat azonban 
több szempontból is különleges. Pár hete 
már, hogy otthonainkban töltjük időnk je-
lentős részét, a közösségi együttléteket jó 
ideje mellőzni vagyunk kénytelenek. E mel-
lett Peszách előtt járunk, e szombatnak van 
is egy különleges neve, Sábát háGádol, azaz 
nagyszombat. Ehhez a naphoz különleges 
szokások is kapcsolódnak, ugyanis az egyip-
tomi kivonulás évében a kivonulás csütör-
tökre virradóra esett, négy nappal előtte, 
szombaton kapta meg az első parancsolatot 
a zsidó nép a kivonulással kapcsolatban. Ek-
kor minden családnak egy bárányt kellett az 

törvényei), mivel a könyv középpontjában a 
papi feladatok, és ezek között is kitüntetett 
helyen az áldozathozatalok állnak.

Közeleg a Peszách – ajándék a közösség tagjainak
Sajnos az idén nem tudjuk együtt megtartani a közösségi Széder estét, 
de szeretnénk egy kis örömöt szerezni közösségünk tagjainak. 
Összeállítunk egy kis csomagot, ami a Széder estéhez szükséges kóser bort, maceszt, 
Hágádát és egy információs füzetet tartalmaz. 
A csomag nagy árengedménnyel kapható és házhoz szállítjuk. 

Akit érdekel a lehetőség, kérjük jelezze a 06307212580 as telefonszámon.
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