
Viselkedjünk úgy, mint a menóra! 
Közös törzsből ágaztak széjjel az arany menóra, egyes karja, akárcsak egy 
fatörzsnek az ágai. S így van ez az Isten-i teremtés csodálatos művében is. 
Miként a csírából, az egyszerű gyökérből csodaszép és pompázatos fa válik, 
akként a nagy világmindenség is végtelen birodalma a legkülönbözőbb fejlődési 
állapotoknak. De, minő hatalmas, hullámzása az ellentéteknek tölti be, borítja el 
ezt a nagy világmindenséget: világosság és sötétség, hegyek és völgyek, hideg és 
meleg, viruló édenek és puszta sivatagok. S így történt, hogy az ókornak, a 
kinyilatkoztatás egy-Isten-hitével meg nem világosodott, naív népei többféle, 
egymással ellentétes Isten-i hatalmak küzdőterének látták ezt az univerzumot. 
De az emberek világa is, úgy az egész emberiségé, mint az egyedeké, 
hasonlóképpen színtere a legváltozatosabb jelenségeknek, a legélesebb 
ellentéteknek. Előttünk a világtörténelem, magaslataival és mélységeivel, diadal 
teljes csúcspontjaival és megdöbbentő örvényeivel. S az egyedeknek élete és 
sorsa szintén telítve van a legellentétesebb jelenségekkel. Jó- és balsors, fény és 
árnyék, öröm és szomorúság, reményteljesség és vigasztalan bánat. […]  
Ezzel szemben a Szentély hétágú aranygyertyatartójának jelképes tanítása azt 
hirdeti, hogy miként a menórának hét karja egy közös törzsből ágazik széjjel, és 
a menórának jobb és baloldali lángjai a középső láng felé irányulnak, akként, 
úgy a nagy természetnek, mint az emberi világnak különböző változatokban 
dúskálkodó, ellentétes jelenségei szintén egy közös törzsnek hajtásai: az isteni 
akaratnak kifolyásai! […] 
Isten plántálta a „jécer horá”, a földies vágyakozások éjszakákát az emberi 
kebelbe, hogy a jónak, nemesnek, igaznak, isteninek, mennyei fényességével 
oszlassa el azt a homályt, hogy világos nappalt varázsoljunk belsőnk 
templomába. Földi sorsunkat is Ő, az Egyetlenegy irányítja. A sorscsapások 
nevelő eszközök az Istenség jobbjában. „A te fenyítő vessződ és botod 
megvigasztalnak engem.” (Zsoltárok 23:4.) Tehát, mi is a középső láng, az 
Örökkévaló felé irányítsuk törekvéseinket, életünk menórájának összes lángját! 

Fischer Mordche Efrájim Fischl zc”l sárospataki rabbi tanítása 
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  פרשת תרומה 

„Szólj Izrael fiaihoz, 
hogy hozzanak nekem: 

ajándékot; minden 
embertől, akit szíve 

arra ösztönöz, 
vegyétek el a nekem 

szánt ajándékot. ”  

LUÁCH 
Febr. 1.                         

 א’ דראש חודשאדר א’
Holdújulás:             

kedd délután,              
15 óra 7 perc 16 rész 

Febr. 4. Szombat 
bejövetele: 16:31 

Febr. 5. Szombat 
kimenetele: 17:40

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, 
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk 

hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 
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Trumá 
(2Mózes 25:1.–27:19.) 
„És  szólt  az  Örökkévaló  Mózeshez  mondván:  Szólj 
Izrael  fiaihoz,  hogy  vegyenek  nekem  adományt; 
minden  embertől  akit  a  szíve  arra  hajt,  vegyétek  az 
adományomat.”  (2Mózes  25:2.)  –  A „MaLBIM”,  Méir 
Lébus  Wisser  rabbi  azt  mondja,  ha  úgy  állna,  hogy 
hozzanak,  adjanak  nekem  adományt,  akkor  minden 
zsidó köteles lett volna adni. A Teremtő  azonban azt 
akarta, hogy a szentély olyan adományból épüljön, amit 
jó szívvel adnak, nem muszájból. Ezért azzal, hogy nem 
az áll  „adjanak”,  hanem „vegyenek”,  azt  jelenti,  hogy 
jelöljenek  ki  felelősöket,  akik  beszedik  az  adományt 
azoktól, akik jó szívvel adják.

„[…]  minden embertől  […]”  –  A Midrás  azt  mondja, 
hogy Mózes csodálkozott: „Izrael fiai fel tudják építeni 
a  Szentélyt?”  Válaszolt  neki  a  Teremtő:  akár  egy  is 
közülük,  úgy  ahogy  áll:  „[…]  minden  embertől,  akit 
szíve arra hajt […]”. Majse rábénu azt kérdezte: minden 
ember irigykedni fog, minden ember az asztalt akarja 
majd adni vagy a frigyládát. Mit tegyek? Én mondom 
neked, válaszolt az Örökkévaló, hogy akár egy közülük 
is fel tudja építeni, akár egyedül is, ha mindenki a jóra 
tekint.  Ne  irigykedjenek,  hanem  örüljenek,  hogy  a 
Teremtő  akaratát  teljesítik.  Ne  magukra  figyeljenek 
hiszen mi a különbség, hogy általam vagy más által, a 
lényeg, hogy az Örökkévaló célja teljesül (Imré Sefer).

Az arany és az ezüst a Teremtőé: „Enyém az ezüst és 
enyém az  arany,  úgymond  az  Örökkévaló  a  seregek 
ura.”  (Chaggáj  2:8.)  –  A Tajrász  Majse  szerzője,  a  16. 
századi Tóra-tudós Mose Alsich rabbi azt tanítja, hogy 
az ember tehát nem tud semmit adni, ami az övé lenne. 
Az egyetlen dolog, amit mégis adni tud, a jó akarata, a 
sz íve  fe la j án lása ,  amikor  a  va gyonából  ad  a 
Teremtőnek.  Ez,  és  csak  ez  az  övé.  Ezért,  aki  nem 
teljes  szívvel  ad,  az  tulajdonképpen  semmit  sem ad 
hiszen a pénz, az arany nem az övé. Ezt mondja az írás: 
„[…]  vegyenek  nekem  adományt;  minden  embertől, 
akit szíve arra hajt […]” Csak attól, akit tényleg a „szíve 
arra hajt” – tőle tudtok venni az adományt. Akit nem 
hajt erre a szíve, ne vegyetek tőle, hiszen nem a sajátját 
adja.

„És  tégy  az  asztalra  színkenyeret,  állandóan  színem 
előtt.”  (2Mózes  25:30.)  –  Attól  kezdve,  hogy a  világ  a 
semmiből  meg lett teremtve, az áldásnak mindig kell 
legyen alapja.  Mit  jelent  ez?  A RáMBáN, Mose Ben 
Nachmán rabbi azt tanítja, hogy azt, hogy áldás legyen, 
kell  valami,  amiből  az  áldás  fakad.  Az arany asztal  a 
Szentélyben a bőségnek, a párnoszenak a forrásra volt 
Izrael  számára.  Ezért  ahhoz,  hogy  áldás  jöjjön  az 
asztalon  keresztül,  muszáj  volt,  hogy  valamiből 
fakadjon az áldás, ezért kellett mindig az asztalon lenni 
a színkenyérnek.

Gut sábesz! Paskesz Zev
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REB TEITELBAUM CHÁNÁNJÁ JOMTOV JORCÁJTJA 
Idén január 31-ére esik a máramarosszigeti rebe, Reb 
Teitelbaum Chánánjá Jomtov Lipa (1836–1904) 
évfordulója, svát 29. A szentéletű ישמח משה családjából 
származott, apja az áldott emlékű Reb Zálmán Léb 
(1808–1883) a szigeti dinasztia alapítója volt, kinek 
halála után ő vezette és építette tovább a szigeti Tóra-
birodalmat. Técsői rabbi volt, amikor Máramaros-
szigetre került. Szigorú, keményvonalas rabbinak 
írják le, s bizonyára ilyen is volt, ha a vallás 
kérdéseiről volt szó, azonban a zsidók melegszívű, 
atyai gondozója lett, amikor emberek vigaszt és 
anyagi támogatást kerestek. Úgy beszélik, hogy 
évente százezrek, talán milliók is átmentek kezei 
között, de magának egy forintot sem tartott meg.  
Tóra-kommentárja קדושת יום טוב címen jelent meg. 
Emlékéből fakadjon áldás! 
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