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A rabbi a hetiszakaszról

A hit kenyere

Isten nélkül csak magunkban bízhatunk, 
így még az a keservesen kevés étel is lak-
tatóbb lesz lelkünknek, mint az a tökéletes 
étel, amit a manna testesített meg, de amit a 
zsidók az Istenben való hit és bizalom híján 
teljesen esetlegesnek éreztek. 

Isten éppen ezért adta a zsidóknak a 
mannát negyven teljes éven keresztül. A fo-
lyamatos csodával egy olyan időszakra akar-
ta őket felkészíteni, amelyben a természet-
feletti már nem lesz a mindennapi életük 
része. A csoda nem, de Ő igen. Abban bízott, 
hogy ha a zsidók ennyi éven át tapasztalják 
a jelenlétét, akkor egy idő után már akkor 

Hetiszakaszunkban – Ékev (5Mó zes 7:12–
11:25.) – Mózes folytatja összefoglaló elbe szé - 
 lé  sét. Elmondja, hogyan tör tént az aranybor-

is bízni fognak benne, ha csak mintegy tá-
volabbról szemlélve, közvetlen csoda nélkül 
egyengeti majd útjukat.

Nekünk is ez a feladatunk. Bár Istent tá-
vol érezzük magunktól, és nincs részünk 
olyan cso dák megtapasztalásában, mint a 
manna hullása, mindazonál tal tudnunk kell: Is-
ten most is ott van mellettünk, s várja hogy  
egy nagy és végső csodával ajándékozzon meg 
minket, a Messiás általi végső és teljes Megvál-
tás formájában. Legyen így mihamarább!

Kovács Jichák rabbinövendék cikke Elisha 
Greenbaum cikke nyomán

E heti tórai szakaszunk kapcsán említi meg a 
midrás, hogy a manna az éhség kenyere volt. 
Első olvasatra a kijelentés igen meglepően 
hat. A manna csoda közreműködése által 
hullott le az égből a sivatagban bolyongó 
zsidók számára, majd ezen manna-hullásra 
minden továb bi nap sor került következő 
negy ven évben. Eleink látszólag a bőség ide-
jét élték.

A „manna-jelenségnek” azon ban volt egy 
dimenziója, ami mégsem a bőséget idézte. 
Képzeljük csak el, hogy negyven éven ke-
resztül úgy fekszünk le aludni, hogy közben 
azon idegeskedünk, vajon lesz-e étel a kö-
vetkező nap, vajon a csoda új ra megtörté-
nik-e. Ilyen bizonyta lan állapotban, ehetnénk 
bármennyit, nem tudnánk másra gon dolni, 
csak az ételre. Ez a lelkiállapot éppen hogy a 
szűkölködést idézi.

Akkor most a manna tápláló volt vagy 
sem?

A választ erősen befolyásolja az életről 
alkotott képünk, illetve az Istenhez fűződő 
viszonyunk.

jú imádásának vétke és elbeszéli több sivata-
gi zavargás történetét, a Korách lá zadás kö-
vet kezményeit, majd Isten sze retetére és a 

paran cso latok be tar tására szólítja fel a népet, 
amely rövidesen elfog lal ja – nélküle – az Ígéret 
Földjét.  
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Mostani témánk: 
Miért szagolunk jó illatú fűszereket 

(besamim) a Szombat kimenetelekor 
a Hávdálá Szombat-búcsúztató 

szertartáskor?
Sábeszkor minden zsidó kap egy plusz lelket, ami 
a Szombat elmúltával leválik. Az egyik magyarázat 
szerint az efölött érzett szomorúságot segít enyhí-
teni a jó illatú fűszer.

PrOGrAMJAiNK

Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, 
folyamatosan lehet csatlakozni a kültéri tanulásunkra!

A kültéri tanuló pavilonunkban max. 10 fő befogadására van 

KérdéSEK éS VáLASZOK 
ZSidóSáG TéMábAN

lehetőségünk, ezért kérjük, jelentkezzetek 
Fuchs Eszternél a 06 30 721 2580-as telefonszámon

Hétfőnként 18 órakor TórA-KoKTéL a tanuló-pavilonban.
Témák: Misztikum, Midrás, Történetek

Szeptemberben folytatjuk a szombati szokásokról, tudnivalókról szóló 
előadásainkat Fuchs Eszter rebecen és Fuchs Jehosuah rabbi vezetésével.


