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A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Bámidbár hetiszakaszhoz

Mindannyiunk élete sivatagos lehet. Ha 
nincs víz, azaz nincs Tóra sem (bölcseink 
a Tórát a vízhez hasonlítják, csakúgy, mint 
ahogy a halak nem élhetnek víz nélkül, egy 
zsidó nem élhet a Tóra nélkül).

Azonban csak úgy, mint ahogy a zsidó 
nép a sivatagi vándorlása során, Egyiptom-
ból menekülve eljutott a Szináj-hegyhez, 
hogy ott „találkozzon” Istennel és átvegye 
a Tórát, ugyan úgy életünk „sivatagjában” 
történő bolyongás nem lehet céltalan, annak 
egyetlen végpontja az lehet, hogy mindany-
nyian, személyesen, minden egyes nap úgy 
vegyük át a Tórát, mint ahogy azt tették 
őseink a Szináj sivatagában.

Nagy tehát a feladat, mely mindannyiunk-

Szakaszunk – Bámidbár (4Mó zes 1:1–4:20.) 
– nyitja meg Mó zes negyedik könyvét. Ismé-
telt népszámlálás után – melynek eredmé-
nye csodálatos módon egyezik az előzővel, 

ra hárul. Egyrészt célt kell találnunk életünk 
sivatagi bolyongásában, másrészről, csak 
úgy, mint őseink nem voltak egyedül a si-
vatagban, nekünk is fel kell ismernünk, hogy 
nem vagyunk egyedül és utat kell mutassunk 
másoknak is, hiszen sokan bolyonganak min-
denféle cél nélkül.

Kívánom, hogy mindannyian találjuk meg 
célunkat, ismerjük fel azt a rendkívüli aján-
dékot, hogy ahhoz a néphez tartozunk, me-
lyet Isten számba akar venni, hiszen minden 
egyes zsidóra rendkívüli szüksége van.

Gut sábeszt és jó egészséget kívánok 
mindenkinek, 

Fuchs Jehosua rabbi

amelyet egy évvel azelőtt ej tettek meg – 
Mózes zászlóal jak ba szervezi a népet. Négy 
zászlóalj, mindegyikben 3-3 törzs jön létre, s 
készek a nagy útra, hogy elfoglalják az Ígéret 

E héten kezdjük olvasni Mózes negyedik 
könyvét, Bámidbár szakaszt. Bölcseink rámu-
tatnak, hogy ezt a szakaszt mindig Sávuot, a 
Tóraadás ünnepe előtti szombaton olvassuk. 
Az egybeesés nem lehet véletlen, nemcsak 
tartalmi, de spirituális összeköttetés kell le-
gyen e jeles zarándokünnep és a szakasz közt.

A híres gerer Rebbe, a ChiduseiháRim 
szerzője, Yitzchak Meir Rotenberg-Alter 
(1799-1866) megjegyzi, hogy Bámidbár sza-
kasza, kezdve attól, hogy a zsidók körében 
Mózes népszámlálást tart, odáig, hogy a siva-
tagi Gyülekezés Sátrát felállítják, arról szól, 
hogy miként vált a zsidó nép néppé, miként 
utaztak a sivatagban és hol állomásoztak. A 
gererRebbe arra mutat rá, hogy mindannyi-
unknak megvan a helyünk a történelemben 
úgy egyéni, mint közösségi szinten. A zsidók 
egységének szerves része, nélkülözhetetlen 
hozzátartozója az, hogy egyénileg is tudjuk 
és ismerjük feladatunkat és felelősségünket. 

Csakúgy, mint a Tórát a zsidó nép „egy nép, 
egy szív” alapon vette át, ugyan így minden nap 
meg kell újuljon számunkra elkötelezettsé-
günk a Tóra és személyes felelősségünk iránt.

Nem véletlen tehát hetiszakaszunk címe 
sem. Bámidbár azt jelenti, hogy a sivatagban. 
A sivatag elhagyatott, magányos hely, ahol 
az élet szükségletei nem adottak. Nincs víz, 
nincs termőföld sem.

Földjét. A szakaszban található még a leviták 
munkarendje a Szentély-szolgálatban és a 
törzsfőnökök szerepe.
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Kérdések és válaszok a Sábeszről
Mostani témánk: 

A Szombat tiszteletére gyújtott sábeszi gyertyák SáBeSz 

SArOK
VirtuáLiS óráK

Szeretettel várunk mindenkit, 
folyamatosan lehet csatlakozni!
A csatlakozási jelszóért keressétek 

Fuchs Esztert 
a 06 30 721 2580-as telefonszámon

HétfőnKént 18 órakor 
Zoom Tóra-tanulócsoport. Témák: 
Hetiszakasz magyarázatok 
  (Fuchs Jehosuah rabbi)
Midrás szóbeli tan (Fuchs Eszter)

CSütörtöKöNKéNt 18 órakor 
Zoom tanulócsoport. Téma: Sábesz
Hogyan tartsuk meg a Szombatot?

A következő alkalommal folytatjuk 
ugyanazt a két témát, 

amiről eddig is szó volt: 
a szombati gyertyagyújtásról 
(Fuchs Eszter) és a 
Kidusról (Fuchs Jehosuah)

Kérdés: Egyedülálló férfi vagyok és nem lévén házas, nincs is a környezetemben 
hölgy, aki meggyújtaná a sabeszi gyertyákat. Szabad e férfiként gyújtanom?
Válasz: Igen, lehet, sőt, kell is a zsidó vallás szabályai szerint ilyen esetben a férfinek 
gyertyát gyújtani.

Kérdés: Péntek este jóval miután meggyújtjuk a sabeszi gyertyákat es aludni terünk, mindig 
kicsit ideges vagyok egész éjszakára otthagyni az égő gyertyát. Mit mond a zsidó vallás erről: 
szabad eloltanom?
Válasz: A Tóra szerint Sabeszkor tilos tüzet oltani, eszerint  hagyni kell hogy maguktól égje-
nek le. Természetesen minden biztonsági intézkedést meg kell tennünk amit ilyenkor szokás: 
alumínium- vagy fémtálcára kell helyezni a gyertyatartót távol gyúlékony szövetanyagoktól.


