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A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Nászo hetiszakaszhoz

vétekáldozatul, és egy kost, épet, békeáldo-
zatul; meg egy kosár kovásztalan kenyeret 
lánglisztből, olajjal elegyítve és kovásztalan 
lepényeket, olajjal megkenve, meg ételáldo-
zatukat és italáldozatukat. Vigye oda a pap az 
Örökkévaló színe elé és készítse el vétekál-
dozatát és égőáldozatát.” (4Mózes 6:13-16.)

Felmerül a kérdés, hogy vajon miért kell 
vétekáldozatot hozni a názír fogadalom idő-
szakának letelte után? Vajon nem Istennek 
tetsző, ha az ember a parancsolatok mellett 
igyekszik szent és mértéktartó életet élni?

Bölcseink azt válaszolják, hogy míg a ná-
zír fogadalom által az ember elérheti belső 
békéjét és megerősítheti Istenszolgálatának 
módját, az ilyesmi fogadalom mégsem olyan, 

Hetiszakaszunk – Nászó (4Mózes 4:21–
7:89.) – több alap ve  tő témával fog lalkozik. 
Mi után a leviták körében meg ejtett nép-
számlálás adatait és a Szentélyszolgálat-

mely Isten szerint előnyös. A Tórának van 
613 parancsolata, melyek éppen elég terhet 
rónak az emberre még akkor is, ha Isten 
akaratának teljesítése valójában édes teher 
mindannyiunk számára.

Nincs szükség arra, hogy az ember olyan 
dolgokat vonjon meg magától, melyekre a 
Tóra amúgy engedélyt ad.

Így tehát a názír életmód nem feltétle-
nül követendő, sokkal inkább volna az a cél 
hogy az ember erőfeszítéseit és energiáját a 
Tóra alapú életre koncentrálja és a micvák, a 
parancsolatok megcselekvésén fáradozzék. 

Gut sabesz, 
Jehosua Fuchs rabbi

ban kifejtett te  vékenységük mó dozatait 
részletezi, a szakasz a fo ga da lom tevő 
(Názir) törvényéről, majd a hűtlenséggel 
vádolt há zastárs ellen lefolytatott vizs gá

E héten a Tórából Nászó szakaszát olvassuk, 
mely többek közt a názír fogadalom rész-
leteit írja le: „Férfi vagy nő, ha kiválik foga-
dalmat téve, tartózkodási fogadalmat, hogy 
tartózkodjék az Örökkévalónak, bortól és 
részegítő italtól tartózkodjék, borecetet és 
részegítő italból való ecetet ne igyék; bár-
mi szőlőlevet ne igyék és friss szőlőt vagy 
szárazat ne egyék. Tartózkodásának egész 
ideje alatt mindabból, ami a szőlőből készül, 
a szőlőmagtól a szőlőhéjig, ne egyék. Tartóz-
kodási fogadalmának egész ideje alatt borot-
va ne jöjjön a fejére; amíg betelnek a napok, 
melyekre tartózkodást fogad az Örökkéva-
lónak, szent legyen, vadul növessze fejének 
a haját. Mindazon a napok alatt, melyekre 
tartózkodást fogad az Örökkévalónak, holt-
testhez ne menjen be; atyjával, anyjával, fi-
vérével és nővérével meg ne tisztátalanítsa 
magát; ha meghaltak, mert Istenének názir-
sága van a fején.” (4Mózes 6:2-7.)

Később, a názír fogadalom letelte után a 
fogadalomtevőnek vétekáldozatot kell hoz-
nia: „Amely napon betelnek tartózkodásá-
nak napjai, vigyék el őt a gyülekezés sátrá-
nak bejáratához;  és mutassa be áldozatát az 
Örökkévalónak egy egyéves ép juhot égőál-
dozatul és egy egyéves nőstény juhot, épet, 

latról szól, majd a Hajlék felavatásával és a 
törzs főnökök által hozott egységes áldo-
zatok ismertetésével fejeződik be.
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VirtuáLiS óráK
Szeretettel várunk mindenkit, folyamatosan lehet csatlakozni!

A csatlakozási jelszóért keressétek 
Fuchs Esztert 

a 06 30 721 2580as telefonszámon

Hétfőnként 
18 órakor Zoom Tóratanulócsoport. 

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)


