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A rabbi a hetiszakaszról

Gondolatok Röé hetiszakaszhoz

volna ünnep és nem Tisri hónapban torló-
dik össze Ros Hásáná, Jom Kipur, Szukot és 
Smini Áceret. Az eredeti isteni terv szerint 
Támuz hónapban lett volna Ros Hásáná, 
Áv hónapban Jom Kipur és Elulban Szukot. 
Azonban, mivel a zsidó nép bűnt követett el 
az aranyborjú felállításával, ezt az időszakot 
Isten mentesítette az ünnepektől, ilyenkor 
gyászolunk, majd később, Tisri hónapban 
lesz idő a vigaszságra.

Mi zsidók nagyra tartjuk ünnepeinket, 
hiszen ilyenkor méginkább megerősítjük 
kapcsolatunk Istennel, elgondolkozunk és 

Szakaszunk – Röé (5Mózes 11:26–16:17.) – 
többek között megismétli a tiltott állatok és 
madarak listáját, és ezzel párhuzamos a levi-
ticusi Smini szakasszal. Figyelmeztet a hamis 

meditálunk létezésünk célján és újult erővel 
vágunk bele a hétköznapokba.

Ugyanakkor kell legyenek olyan idősza-
kok is, amikor nem önfeledten ünneplünk, 
hanem igenis a hétköznapokra, a minden-
napi feladatokra koncentrálunk, hiszen ez 
a világ leginkább arról szól, miként tudunk 
szentséget vinni a hétköznapokba és Isten 
királyságát megvalósítani e profán világban.

Gut sábesz,

Fuchs Jehusua miskolci rabbi

Ezen a héten Röé hetiszakaszt olvassuk. 
Számos parancsolat mellett a szakasz végén 
a Tóra megismétli az év ünnepeit, különös 
tekintettel a három zarándokünnepre, Pé-
száchra, Sávuotra és Szukotra. 

„Háromszor az évben jelenjék meg min-
den férfi-személyed az Örökkévaló, a te 
Istened színe előtt ama helyen, melyet kivá-
laszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek 
ünnepén és a sátrak ünnepén; és ne jelenjék 
meg senki az Örökkévaló színe előtt üre-
sen. Ki-ki (adjon) az ő keze ajándéka szerint, 
az Örökkévaló, a te Istened áldása szerint, 
melyet adott neked.” (5Mózes 16:16-17)

Felmerül a kérdés, vajon Sávuot és Ros 
Hásáná közt miért nincsenek tórai ünne-
pek? Van ugyebár a nyár közepén a három 
gyászhét és persze az azt körülölelő Támuz 
17 és Tisá böÁv, azonban ezek egyrészt nem 
tórai ünnepek, másrészt előforulhat, hogy a 
sok tragédia sem történt volna, ha lettek 
volna Isten által adott ünnepeink.

A Jálkut Simoni midrásgyűjtemény (5Mó-
zes 29:50) azt meséli, hogy Isten eredeti ter-
ve szerint a nyár minden hónapjára jutott 

prófétákra, megismét li a vér élvezetének 
tilalmát és előírja a bálványimádás meg-
szüntetését az elfoglalt Kánaán ban, amely-
ből ezáltal lesz Izrael Földje (Erec Jisz ráél). 

A szakasz végén a három zarándokünnepet 
ismétli és részletezi az Írás, hangsúlyozva 
ezek örömünnep jellegét.
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Mostani témánk: 
Nyár van, itt a sok zöldség és gyümölcs 
ideje. Hogyan vonatkoznak a kóserság 

törvényei a zöldségekre, gyümölcsökre?

A zöldség, gyümölcs párve, tehát se nem a tejes, 
sem a húsos kategóriába nem tartoznak. Ha hús-
sal esszük, akkor húsos edényben készítjük, főzzük 
őket, ha tejes étellel, akkor tejesben. 

A zöldségekben, gyümölcsökben előforduló bo-
garak miatt kell alaposan átnézni őket, mindegyik 
zöldségnél és gyümölcsnél megvan a módja, hogy 
hogyan. Az ezekből készült pürék és italok is csak 
akkor kóserek, ha kóser edényben főzték őket, és 
a hozzáadott anyagok is kóserek. Mindemellett a 
zöldség, gyümölcs át van nézve, hogy biztosak le-
hessünk abban, hogy nincsen benne bogár, rovar, 
stb...

PROGRaMJaiNK
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, 

folyamatosan lehet csatlakozni a kültéri tanulásunkra!

KéRdéSEK éS VÁLaSZOK 
ZSidóSÁG TéMÁbaN

A kültéri tanuló pavilonunkban max. 10 fő befogadására van 
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.


