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Gondolatok Sávuot ünnepére

A tény, hogy a Tórát a zsidó nép a siva-
tagban, nem pedig a Szentföldön vehette át, 
pont azt mutatja, hogy a Tóra parancsolata-
inak nagyrésze a csak a zsidókra nézve kö-
telező ugyan, azonban annak szellemisége, 
az igazságos társadalom, a monoteizmus, az 
egymás életének és tulajdonának tisztele-
te, a szexuális kapcsolatok szentsége és az 
élőlények jogainak megbecsülése olyan ér-
tékek, melyek a világ minden népére igazak.

A Tóra arra hívja fel figyelmünket, hogy 
legyünk „papok nemzetsége, szent nép” 
(2Mózes 18:6), illetve, hogy legyünk „fény a 

népek számára” (Jesájá 39:6). Nagy felelős-
ségünk van tehát, fontos feladatunk. 

Ezért, hát Sávuot ünnepét tekintsük foga-
dalmunk megerősítésének, népként Istennel 
kötött házasságunk évfordulójának és ha-
tározzuk el, hogy mától még inkább felada-
tunkra és célunkra koncentrálva folytatjuk 
életünket.

Gut jom tov, gut sábesz és kívánom, hogy 
mindenki örömmel fogadja be a Tóra mély 
valóságát!

Fuchs Jehosua rabbi

E hét csütörtök este köszönt be Sávuot két 
napos ünnepe. Az ünnep leginkább arról ne-
vezetes és ismert, hogy ekkor, ötven nappal 
az egyiptomi kivonulás után, a Szináj-hegy-
hez érkezve a zsidó nép átvette a Tórát, Is-
ten bölcsességét és örök frigyet kötöttünk 
egymással. A Biblia más miatt is emlékeze-
tesnek tartja ezt a napot és jelöli ki egyik-
nek, a három zarándokünnep közül, ekkor, 
a tavaszi aratási időszak végén kezdték el 
felvinni az az évi első termést a jeruzsálemi 
Szentélybe, hogy azt áldozatként bemutas-
sák az Örökkévalónak.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a Tóra-
adás ennyire szignifikáns és jelentőségteljes 
esemény volt, miért éppen a Szináj-hegyen, 
a sivatag közepét választotta Isten, erre a 
jeles alkalomra. Talán megfelelőbb lett volna 
a jeruzsálemi Moria-hegy, a későbbi Szenté-
lyek helyszíne, Izraelben?

Bölcseink rámutatnak, hogy Szináj-hegy 
neve a héber sziná, azaz irigység szóból 
származik (Sábát traktátus 89b). Ezzel azt is 
tudtunkra akarják adni, hogy a világ népei 
irigylik a zsidókat Tórájuk miatt, a történe-
lem során oly sokszor megtapasztalt anti-
szemitizmus oka valójában a zsidó nép iste-
ni kiválasztottságának köszönhető. (Persze 
akik nem zsigerből gyűlölnek és gondolkod-
nak kicsit, azok tudják, hogy a kiválasztott-
ság nem azt jelenti, hogy mi szebbek, jobbak 
vagy okosabbak vagyunk más népeknél, ha-
nem azt, hogy egy speciális feladatra, Isten 
szolgálatára lettünk kiválasztva.)
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Kérdések és válaszok Sávuotról
Mostani témánk: 

Sávuot ünnepe és a tejes ételekSáVuOt 

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)

Csütörtök este köszönt be az ünnep.

Kérdés: Miért szokás Sávuotkor tejes ételeket fogyasztani?

Válasz: Több oka is van. Az egyiket kiemelve azért, mert a Tórát szokás az anyatejhez ha-
sonlítani. Ahogy az anyatej minősége folyamatosan változik a kisbaba aktuális igényeihez és 
fejlődési szakaszaihoz igazodva, úgy a Tórát tanuló ember is fejlettségi szintjének megfele-
lően mindig más dolgokat fedez fel, tanul a Tórából élete során.


