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Új elnök az orthodoxia élén

HETISZAKASZ:

MISPÁTIM
פרשת משפטים
Január 31-én a MAOIH új elnököt választott Deutsch Róbert személyében. Az új
rásekolt az első hétről kérdeztük: „Az első hét javarészt az ismerkedéssel telt, de
elkezdődött a romok eltakarítása és a téglák helyretétele is. Amit fontosnak tartok
kiemelni, hogy sikerült felszámolni a negatív energiákkal teli, lehangoló légkört és
azt, egy reményekben gazdag, poztív atmoszférára cserélni, úgy a székház irodáiban,
mint a sulban. A görcsös, aggodalmaktól ráncolt arcok szerdára már mosolygóssá
váltak, ami nagy boldogság volt számomra. Hosszú idő után újból megnyílt a Hanna,
ahol sábeszi szüde volt este és délelőtt. Péntek este pedig zmiroszoktól zengett az
épület, úgy éreztem az elődeink is velünk énekeltek a mennyekben.” Deutsch elnök
úr külön megemlítette, hogy sábeszkor meghívást kapott Raskin Smuéltől, a Keren
Or rabbijától, hogy töltse velük az ima utáni kidust, aminek a felekezeti megbékélés
jegyében eleget is tett. Továbbfűzve az irányzatak közötti kibékülést, szintén
örömteli volt látni Deutsch Pétert, a Bethlen zsinagóga rabbiját a Kazinczy sulban.

„Az idegent el ne
nyomd és ne
szorongasd őt, mert
idegenek voltatok ti
Egyiptom
országában.”

Az elmúlt csütörtökön újból a tanulás színtere lett a Sász Chevra zsinagóga, ahol Reb
Páskesz Zev, hitközségünk vallási területének vezetője tartott talmudi előadást. A
programot az Örökkévaló segítségével állandósítjuk. Várjuk szeretettel az
érdeklődőket csütörtök este 18:30-tól a „Tanulás-sólet-kugli” programunkra!

Kóser
készletkisöprés

LUÁCH
Február 12. Újhold 1. Szombat bejövetele: 16:44
Február 13. Újhold 2. Szombat kimenete: 17:52
Holdújulás:
Február 12. péntek reggel 6 óra 19 perc 4 rész
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Felhívjuk Olvasóink
fi g y e l m é t , h o g y
hétfőtől a készlet
erejéig 20%-os
kedvezménnyel
vásárolhatnak a
D o b u t c a i kó s e r
vegyesboltban. A
kedvezmény a
húsboltra nem
vonatkozik.
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Mispátim
(2Mózes 21:1–24:18.)
Rabbi Jehuda azt tanítja, hogy jámbor embernek
csupán az tekinthető, aki teljesíti a más emberek felé
való kötelezettségeit. Még ha szigorúan tartja is a
hagyományokat, az Örökkévaló előtt csak akkor
számít jámbornak, ha a másokkal való kapcsolatát az
igazság, szeretet és humánum határozta meg (Bává
Kámá 30.).
E heti szakaszunk valóságos törvénytár, összesen
ötvenhárom micvát tartalmaz, elsősorban magánjogi
és szociális rendeleteket. A hagyomány úgy tartja,
hogy nincs annál megalázóbb, mint egy másik ember
szolgálatában lenni, ezért is kezdődik a fejezet a
rabszolgatörvénnyel, „Ha vásárolsz héber szolgát,
hat évig szolgáljon: a hetedikben pedig menjen
szabadon, ingyen.” (2Móz. 21:2.). A Tóra
egyértelművé teszi, hogy a rabszolgákat is embernek
kell tekinteni, ahogy áll egy másik helyen: „Ne
uralkodjál rajta szigorúsággal” (3Móz. 25:43.). A
Mechilta részletezi, hogy mit értünk szigorúság alatt:
rabszolgával sem szabad megalázó, szükségtelen
munkát végeztetni, csakis olyat, amit már
megszokott. Nekik sem szabad rosszabb ételt adni,
mint amilyet a gazdája élvez (Kidusin 20.) stb.
Milyen erkölcsi magasságban állnak ezek a
törvények az ókori római vagy görög államokéval.
Ugyanígy, a jóság és szeretet jellemzi a következőket.

„Az idegent el ne nyomd és ne szorongasd őt, mert
idegenek voltatok ti Egyiptom országában.” (2Móz.
22:20.). Az idegen szeretetéről szóló parancsolat
több mint hússzor fordul elő a Tórában, a Talmud
említi, hogy az ember hajlamos, hogy a gyengék
felett hatalmaskodjon (Bává Meciá 59.).
Sok szó esik még a bírói pártatlanságról és
igazságosságról – mert ha egy bíró nem a tiszta
igazság alapján hoz ítéletet, akkor Isten glóriája
eltávozik Izrael fölül (Szánhedrin 7.), azonban ha
igaz ítéletet hoz, akkor társává válik az
Örökkévalónak a teremtésben (Sábát 10.). A Tóra
ezen szakaszából sugárzik a magasfokú humanitás,
az embertársaink iránti szeretet örökérvényűsége.
Kohlmann Náthán  זצ”לrabbi „Törvénykezés és
humanizmus” című tanítása nyomán.

A SEMEN ROKÉÁCH 184. JORCÁJTJA
Svát hónap 27-én, idén február 9-én, kedden van a halálozási
évfordulója Löw Elázár (1758–1837) abaújszántói rabbinak, a Semen
Rokéách  שמן רקחcímű három kötetes reszponzum halhatatlan
szerzőjének.
Ráv Löw szentéletű nagyapjánál, Pinchász Zélig Löw, laski rabbinál, az
Áteret Páz írója mellett szívta magába a Tóra alapjait. Fényes elméjét
mutatja, hogy 17 éves korában már dájánnak választották a
szülővárosában, Loslauban. Több állomás után 1830-ban került
Abaújszántóra, ahol haláláig működött. Emlékéből fakadjon áldás!
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