
ÁRBÁ PÁRSIOT 
 

Ádár hónap kezdete és pészách között, az állandó hetiszakaszokon kívül elrendelték 
Bölcseink négy plusz szakasz felolvasását. Ennek az elnevezése: „Árbá pársiot”  – négy 
szakasz. 
 
Ádár hónap elején olvassuk az elsőt, a Párását sekálimot, a sékelek szakaszát. A szakasz a 
pusztában, minden férfi által adományozott máchácit hásekelről (fél sékelről) szól. A 
Szentély idejében ezt olvasták fel Ádár hónap elején, ezzel figyelmeztetve mindenkit, hogy 
niszánban hozzák el a fél sékel adományát a Szentély részére, amiből vették a közösségi 
áldozatokat. Nekünk is fel kell ébreszteni magunkban az adás vágyát.  
 
A második szakasz Párását záchor, az emlékezés szakasza, ezt a Purim előtti szombaton 
olvassuk fel. Ebben van szó az Ámálék nevű népről, akik megtámadták a zsidókat, miután 
kijöttek Egyiptomból. Ámálék testesíti meg a Tórában az abszolút rosszat, a rossz 
tulajdonságokat, akire semmilyen hatást nem tettek az egyiptomi kivonulás csodái. Azért 
olvassuk Purim előtt, mert Hámán, aki a purimi történetben ki akarta irtani a zsidókat, szintén 
ebből a népből származott. Fontos emlékeztetni magunkat, hogy irtsuk ki magunkból a rossz 
tulajdonságokat. 
 
A harmadik szakasz, amit Purim után olvasunk a Párását párá, a tehén szakasza. A párá 
ádumáról, a vörös tehénről szól a szakasz. Ha valaki halott által tisztátalan lett, ahhoz, hogy 
megtisztuljon, az volt szükséges, hogy a vörös tehén hamujából a tisztulásának a harmadik és 
a hetedik napján ráspricceljenek. A pusztában is aktuális volt, hiszen Niszán hónap elsején 
állították fel a Miskánt és később a Szentély idejében is ekkor aktuális, hiszen a pészáchra, 
ami egyike a három zarándokünnepnek, minden férfinek hoznia kellett áldozatot. Aki nem 
volt rituálisan tiszta, az nem hozhatott áldozatot. Nekünk is szükséges, hogy vágyjunk a 
rituális és spirituális tisztaságra egyaránt. 
 
A negyedik szakasz, amit ros chodes niszán előtti szombaton (vagy ha, mint ebben az évben, 
szombatra esett ros chodes, akkor azon a napon) olvasunk fel, a Párását háchodes, a hónap 
szakasza. Ez a szakasz arról szól, amikor az Ö-való mondja Mózesnek, hogy niszán hónap 
legyen az első, a legkiemeltebb a hónapok közül. Ugyancsak ebben mondja el neki a pészáchi 
törvényeket, amire niszán elejétől fokozottan kellett készülni. 
 
A pészách előtti szombat neve: Sábát hágádol. Egyiptomban a kivonulás előtti szombaton 
(niszán tizedikén) kellett venniük egy bárányt, a niszán 14-i pészách áldozathoz. Szükséges 
volt négy napig figyelni, hogy egészséges-e, nincs-e benne valami hiba. A bárány volt az 
egyiptomiak bálványa és csoda történt, hogy mikor az ágyuk lábához kötözték a zsidók a 
bárányokat, nem tudták az egyiptomiak megakadályozni, hogy a zsidók megkössék az 
isteneiket. Ennek a csodának az emlékére hívjuk ezt a szombatot Sábát hágádolnak, a nagy 
szombatnak. 
 
Az évnek két nagy gócpontja van niszán hónap kezdete és tisri hónap kezdete. A köréjük 
épülő kiemelt események struktúrájában sok párhuzamos motívumot találhatunk. Mindkettőt 
megelőzi egy hónap felkészülés. De a felkészülés igazából egy negyven napos egység, a 
hónap tizedikéig tart. Ezután mindkettőben, a hónap tizenötödikétől egy hétnapos ünnep 
következik, ami az ezt megelőző időszak csúcspontja. Valamint, mindkettőben még egy 
további lépcsőfok van, a nyolcadik nap (a nyolcas számnak a zsidó hagyományban különös 
szerepe van). A különbség annyi, hogy a pészách nyolcadik napja kitolódik az ötvenedik 
napra, Sávuotra. Mindkét időszak nagy lehetőség az egyén számára magas szintekre eljutni, 
csak más lépcsőfokokon haladunk a niszán időszakban és másokon a tisri időszakában.  


