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Elkezdődtek a bölcsődei és óvodai
beiratkozások – a Wesselényi várja
új gyermekeit!
Április 20-án megkezdődött a
bölcsődei és óvodai beiratkozás a
Hitközségünk fenntartásában
működő Wesselényi utcai oktatási
és nevelési intézményben is.

HETISZAKASZ:

ÁCHÁRÉ – KÖDOSIM

 קדשים- פרשות אחרי

Miért írassa gyermekét hozzánk?
Segítünk!
– Mert tartunk héber és angol nyelvű játékos foglalkozásokat; héber
anyanyelvű munkatársunk mellett az Egyesült Államokban 20 éves
tapasztalattal rendelkező óvónő is csatlakozott hozzánk. – Mert követjük a
21. század kihívásait és van pszichológiai készségfeljesztés, mely segít az
indulatszabályozásban, problémamegoldási stratégiákat ad át és fejleszti a
szociális-kommunikációs készségeket is. – Mert intézményünk azon kevesek
közé tartozik, ahol főállásban dolgozik logopédus, aki a megfelelő
beszédtechnika kialakítása mellett segítséget nyújt az általános
készségfejlesztésben is az iskolába lépés előtt. – Mert kiváló a lokációnk,
épületünk a 4–6-os villamos vonalán, a főváros egyik csomóponjától, a Blaha
Lujza tértől néhány percre található. – Mert egészséges kóser ételeket
kínálunk, melyek nem csupán ízletesek, de a fejlődéshez szükséges
tápanyagokban is gazdagok. Bővebb információ: www.wesselényiiskola.hu

„Szólj Izrael fiai
egész községéhez
és, mondd nekik:
Szentek legyetek,
mert szent vagyok
én, az Örökkévaló, a
ti Istenetek.”

LUÁCH
1+1% FELAJÁNLÁS
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása és
a jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük támogassa a
MAOIH munkáját adója 1+1%-ának felajánlásával. Köszönjük!
Technikai szám: 0107
Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42
Amerikai Alapítványi Iskoláért Alapítvány adószáma: 19700557-1-42
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Április 23.
Szombat
bejövetele: 19:26
Április 24.
Szombat
kimenetele: 20:37
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„Ne állj bosszút s ne tarts haragot néped fiai ellen;
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Én vagyok
az Örökkévaló.” (3Mózes 19:18.). Rabbi Jicchok
Luria, Há’ÁRI háKádos azt írja, hogy az embernek
minden ima előtt gondolnia kell a „szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat” micvájára, és így
imája meghallgatásra kerül az egész nép imája
között. Így megérthetjük a következő zsoltár verset
is: „Szeretem, hogy meghallja az Örökkévaló
hangomat, könyörgésemet.” (Zsoltárok 116:1.). Úgy
tűnhetne, hogy talán az „akartam”, „vágytam” szó
illene inkább a zsoltár mondata elejére. Rabbi
Jicchok Luria szavai szerint azonban így tökéletes:
„szeretem” felebarátomat, ezért „meghallja az
Örökkévaló könyörgésemet”. (Zerá Simson)

Ácháré – Ködosim
(3Mózes 16–18. és 19–20.)
„[…] és így cselekedjék a találkozás sátrával, mely
náluk áll, az ő tisztátalanságuk közepette.” (3Mózes
16:16.) – Innen tanulhatjuk, hogy a büszkeség, a
gőg a legrosszabb tulajdonságoknak számítanak a
Teremtő előtt. Még ha bűneink által tisztátalanok
vagyunk is, a Schine közöttünk lakozik, a sátorban.
A büszkénél, a gőgösnél azonban úgy áll: „[…] a
büszke szeműt és telhetetlen szívűt, azt nem
viselem el.” (Zsoltárok 101:5.). A nagy Báál Sém Tov
pedig így mondja: „Én és ő (a gőgös és büszke)
nem tudunk együtt élni a világon.”
„Ne gyűlöld testvéredet szívedben; […] szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat.” (3Mózes 19:17–
18.). Miért követeli meg a Tóra a felebarátnál,
idegennél, a szeretetet, a testvérnél viszont miért
elégszik meg a „ne gyűlölddel”? A szeretet itt nem
egyszerűen a negatív ellentétje, hogy ne utáld,
hanem valóságos szeretetet jelent. Ezért amikor vér
szerinti testvérről beszélünk, ott elég a „ne gyűlöld”
parancsa, mert természetes úton szeretet lesz
közöttük. Nem így az idegennel való kapcsolatnál.
Rabbi Cvi miLomzs úgy magyarázza: lehet hogy
nem fogod gyűlölni az idegent, de ettől még nem
lesz szeretet közöttetek. Ezért megparancsolja a
Tóra, hogy „szeresd”.

„[…] intve intsed embertársadat, […]” (3Mózes
19:17.). Történt egyszer, hogy a Choféc Chájim a
fürdőben észrevette, hogy valaki engedély nélkül
akarja használni egy másik ember holmijait, lavorját,
törülközőjét stb. Oda lépett hát hozzá, hogy
figyelmeztesse, de nem tudta azt mondani neki,
hogy éppen a lopás bűnét követi el, csak azt
suttogta a fülébe: aki ilyen dolgokat használ, az
sokkal piszkosabban távozik a fürdőből, mint ahogy
érkezett…
Gut sábesz!
Paskesz Zev

REB NÁFTÁLI CVI HOROWITZ JORCÁJTJA
Idén április 23-ára esik Reb Náftáli Cvi Horowitz (1760–
1827), a ropsitzi rebe évfordulója, ijár 11. Reb Náftáli
azon a napon született, amikor a nagy Báál Sém Tov
visszaadta lelkét a Teremtőjének, s ezért sokan úgy
gondták, hogy a haszidizmus atyjának lelke benne
született újjá. Szokásait, a „minhágéj Ropsitz”-ot sok
galíciai haszid átvette, így például, hogy a férfiak 25
éves korukig kizárólag a Tóra tanulmányozásával
t ö l t ö t t é k a z i d e j ü ke t . Í r á s a i n a k p u b l i k á l á s át
szerénységből megtagadta, azonban azokból néhányat
halála után, a leghíresebb tanítványának, Chájim
Halbertam cánzi rebe egyetértésével mégis
kinyomtattak. Magyarországról az olaszliszkai rebe,
Reb Hersele volt a híve, de például a Kol Árje egyik fia,
Schwartz Náftáli háKohén mádi rabbi a ropsitzi rebéről
kapta a nevét. Emlékéből fakadjon áldás!
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