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Majse Rábénu arcképe
Az egyiptomi kivonulás után nem csak a zsidók, de a világ népi is csodálattal
gondoltak Mózes mesterünkre, azon férfiú nevére, akin keresztül az Isten-i
csodák sorozata megtörtént. Egy arábiai fejedelem is kedvet kapott, hogy Izrael
nagy mesterének jellemét megismerje. Elhatározta, hogy elküldi udvari festőjét,
hogy fesse meg Mózes arcképét, s majd a kép alapján tudósaival megfejteti
magának, hogy mire utalnak az arcvonások. Így is történt, a festő nagy gonddal
vászonra festette Mózest, majd a fejedelem elé vitte, ki hívatta fiziognómusait,
hogy azok megállapítsák a zsidó vezető természetét, hogy miben rejlik ereje.
A tudósok miután kitanulmányozták az arckép vonásait, egyöntetűen azt felelték
a fejedelemnek, hogy „az illető rosszindulatú, fennhéjázó, pénzsóvár és
uralkodni vágyó ember, akiben egyéb rossz tulajdonságok is vannak még.” Az
uralkodó ezt hallván felcsattant: „Talán csúfot akartok űzni belőlem? Hiszen ez
egy nagy ember képe, kinek dicséretét hirdetik s hatalmától reszketnek a népek.”
A tudósok így a festőre hárították a felelősséget, aki viszont váltig állította, hogy
ő lelkiismeretesen visszaadta Mózes vonalait. A fejedelem ezután elhatározta,
hogy maga jár utána vajon ki mond igazat. A hosszú út után elérte Izrael táborát,
ahol a fejedelem rögtön látta, hogy a festő hitelesen adta vissza Mózes képét, s
így még inkább égett a vágytól, hogy négyszemközt is elbeszélgethessen vele.
Mózes eleget tett a kérésnek, s mikor az arab király előtte állt, Mózes, akit a Tóra
a „föld legszerényebb emberének” ír le, észrevette vendége zavarát, s szívélyesen
érdeklődött annak okáról. Erre a férfi visszanyerte nyugalmát, és elbeszélte
látogatása okát, majd így folytatta: „Kérlek mester, mielőtt Isten glóriájától
átsugárzott alakodat láttam volna, azt mondtam, talán tévedett a festő, mert
nekem messze földön híres, páratlan képességű tudósaim vannak. Most viszont
látom, hogy tudósaim csaltak meg.”
Erre Mózes így felelt: „Nem úgy van, a festő és tudósaid is kifogástalanul jártak
el. A tudósaid által megállapított rossz tulajdonságok nagyon is megvannak
bennem, de én erős akarattal és súlyos lelki küzdelemmel legyőztem a bennem
rejlő rossz ösztönöket, ártalmatlanná tettem őket, s ezért lettem méltó ahhoz,
hogy az Örökkévaló szolgájának választott.”
A  תפארת ישראלután a csetneki Engelmann Simon írása alapján.

VÁJIKRÁ

פרשת ויקרא
„Szólj Izrael aihoz és
mondd nekik: Ha
valamelyik ember
közületek áldozni akar
áldozatot az
Örökkévalónak, a
baromból, a
marhából és a
juhokból áldozzátok a
ti áldozatotokat.”

LUÁCH
Márc. 10.

ADOMÁNYOZÁS

ז' אדר

Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának,
a cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük!
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Vájikrá

próféciának a legmagasabb fokát: mert kisebb volt a
saját szemében minden embernél

(3Mózes 1:1.–5:26.)

Azt mondja RáSI, „mondván” – menj és mondj nekik
intő beszédet: miattatok beszél velem az Örökkévaló.
Meglepő, hiszen ez inkább tűnik dicséretnek,
kovednak, hogy miattatok beszél az Örökkévaló velem,
Mózessel, nem pedig feddő beszédnek néz ki. A nagy
pozsonyi jesiva alapítója, a  חתם סופרúgy magyarázza,
íme, úgy áll RáSIban, hogy habár a Teremtő hangja
hatalmas, erős volt, Izrael ai nem hallották azt, csak
Mózes egyedül, mert a hang megszakadt és nem ért el
Izrael aihoz. Ha a beszéd csak Mózes miatt lett
volna, akkor érthető hogy csak ő hallotta, mert más
nem volt érintett benne. Ha azonban a zsidók miatt
szólította az Örökkévaló, megparancsolni nekik a
micvákat, akkor miért tett a Mindenható ilyen csodát,
hogy a hatalmas hangot ne hallják Izrael ai? A válasz,
azért, mert nem érdemelték meg hallani a Teremtő
hangját. Ezt mondja az Örökkévaló: mondjál nekik
intő beszédet - miattatok beszél velem az Örökkévaló,
megparancsolni nektek a micvákat, de csodát tesz,
hogy ne halljátok a szavait, mert nem vagytok
alkalmasak rá. Térjetek vissza hozzá, hogy tudjon
szólni hozzátok

„Szólította Mózest, és beszélt hozzá az Örökkévaló a
találkozás sátorából, mondván […]” (3Mózes 1:1.) –
Kérdés az, hogy itt miért úgy kezdődik a mondat, hogy
„Szólította Mózest,” miért nem úgy, mint legtöbbször
áll: „És szólt az Örökkévaló Mózeshez […]”
A  דברי יחזקאלszerzője, Ráv Jechezkél Srágá Halberstam
sinevai rabbi úgy ma gyarázza, hogy az összes
prófétáknak hosszas felkészülés kellett ahhoz, hogy
prófétáljanak, ahogy a RáMBáM is említi: el kellett
vonulniuk, fel kellett készülniük. Mózes azonban
egészen más volt, amikor csak akarta képes volt elérni
a prófécia legmagasabb szintjére, bármilyen hosszas
felkészülés nélkül. Az oka ennek az volt, ami áll a
Tórában: „A fér ú Mózes pedig szerényebb volt, mind
az embereknél, kik a föld színén vannak.” (4Mózes 12:3.)
Azt mondják Bölcseink, hogy az Örökkévaló arra
helyezi dicsfényét, aki semminek tartja magát. Ezért
volt Mózes próféciája magasabb minden prófétánál.
Ezt mondja itt a Tóra: „Szólította Mózest […]” –
amikor csak szólította őt az Örökkévaló, készen állt
arra hogy beszéljen vele a Teremtő, és nem kellett erre
felkészülnie. Ezért a szólította –  – ויקראszó kis א-fal
van írva, utalás arra, hogy hogyan érte el Mózes ezt, a

Gut sábesz!
Paskesz Zev

RÁV CZITRON JEHOSUA JOSZEF JORCÁJTJA
Idén március 11-én, pénteken van a magyar
orthodoxia egyik emblematikus rabbijának, Ráv
Czitron Jehosua Joszefnek (1895–1957) az évfordulója,
ádár séni 8. Régi rabbicsaládból származott, apja
Czitron Zév Wolf hajdúdorogi rabbi, anyai nagyapja
pedig a „komáder rebe”, Frankel Smuél az אמרי שפר
szerzője volt. A hajdúböszörményi rabbi, Günz Jákov
Jozsef veje lett, kinek halála után, 1925-ben ő ült az
ottani rabbiszékbe. Túlélte a holokausztot és
elvállalta a soproni hitközség vezetését, végül 1950ben a budapesti hitközség orthodox tagozatának ros
bész dinje lett. Nagy Tóra-tudását és bölcsességét a
felekezeti béke megteremtésére használta és arra,
hogy a zsidók a legszörnyűbb időkben se térjenek le a
vallásosság útjáról. Szarkofágszerű sírjához a
G r á n át o s u t c a i ú j a b b t e m e t ő b e m á i g s o k a n
elzarándokolnak. Emlékéből fakadjon áldás!
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