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Kol Jákov - Az orthodoxia hírei
Kiadja: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
Felelős kiadó: Deutsch Róbert • Főszerkesztő: Cseh Viktor • 1. évfolyam 2. szám

Értesítés és Zájin ádári meghívó
Kedves Hittestvéreim!
Az elmúlt közgyűlés nagy különbségű szavazati eredménye azt sugallja, hogy a
tagság szinte egyhangúlag azt szeretné, hogy az eddigiekhez képest egy teljesen
más Orthodox Hitközség adjon otthont úgy a helyi, mint a turistaként
Magyarországra látogató Zsidók számára.
Ennek, a nem kis feladatnak a választást követő napon azonnal hozzá is láttam
egy kisebb szakmai csoport segítségével. A kihívás és problémák jóval
nagyobbak, mint gondoltam. Azonban, hiszek abban, hogy a problémák azért
vannak, hogy megoldjuk azokat és csak olyan kihívast ad az Örökkévaló, amit
képesek is vagyunk rendbe tenni.
Ehhez viszont idő szükséges. Zájin ádár és a legutóbbi választás között eltelt idő
nagyon rövid ahhoz, hogy a hagyományos, éves nagy közgyűlést meg tudjuk
szervezni, és azt megfelelő, átlátható tartalommal meg tudjuk tölteni.
Ezért, a tisztelt Tagság türelmét kérve, azt a döntést kellett hoznom, hogy most
csütörtök este, ádár hónap 7-én 18 órai kezdettel a már szokasosnak számító
Tóra-Sólet-Kugli program keretében Reb Paskesz Zev Tóra-magyarázataival
megemlékezünk Majse Rábbénuról, Mózes tanítómesterünkről, majd bevezetőként
röviden összefoglalom az eddigi tapasztalataimat és előrelépéseket. Ezt követően
lesz ünnepi lakoma és természetesen lechájim.

HETISZAKASZ:

TRUMÁ
פרשת תרומה
„És készítsenek
nekem szentélyt,
hogy lakjam
közepettük.”

A Zájin ádári eseményünket a jelenlétével megtiszteli Szalay-Bobrovniczky Vince, a
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Szabó György, a
Mazsök elnöke.
A szokásos, éves nagy közgyűlés Peszách után lesz megtartva, melynek
időpontjáról rövidesen, de mindeképpen egy hónappal megelőzőleg meghívót
küldünk.
Megértéseteket köszönve, szeretettel várunk február 18-án este a Tóra-Sólet-Kugli
Zájin ádári estjén, a Sász Chevra zsinagógában!

LUÁCH
Február 19.
Szombat
bejövetele: 16:55

Baráti üdvözlettel,
Deutsch Róbert
1+1% FELAJÁNLÁS
Ha Önöknek is fontos elődeink hagyományainak megtartása
és a jövő nemzedékének való átadása, akkor kérjük
t ámog ass a a MAOIH munká ját a dó ja 1 +1 % - á n a k
felajánlásával. Köszönjük! Technikai szám: 0107
Magyarországi Orthodox Chevra Kadisa Alapítvány adószáma: 18742404-1-42
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Február 20.
Szombat
kimenete: 18:02
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Trumá
(2Mózes 25:1–27:19.)
Hetiszakaszunk témája a sivatagi Szentély építése,
illetve annak eszközei. Mivel Tóránk örök érvényű,
feltétlenül mondanivalója van azon generációk
számára is, akik nem érdemesültek még, hogy
lássák a Jeruzsálemi Szentélyt felépültében.
„Készítsenek nekem Szentélyt, hogy közöttük
lakozzam.” (2Mózes 25:8.) Ha az Írás azt tanítaná,
hogy az Örökkévaló a Szentélyben „lakozna”, akkor
nem állna ott a „közöttük”, hanem úgy állna, hogy
„benne lakozzam”. „Közöttük” – azt akarja mutatni,
hogy Izrael fiai között: vagyis, hogy mindenki
készítsen a szívében hajlékot a Schinenak, ahol
lakhat, minden egyes zsidó szívben. Ezt tanítja RáSI
is a 9. mondatra írott magyarázatában: „így
készítsétek”, azt mondja RáSI generációkon
keresztül. Ezt tehát minden generáció megteheti,
hogy bár fizikai valójában nem épít Szentélyt, az
Örökkévaló mégis benne is megtalálható lesz.

legyünk kemények, szigorúak, kifelé, másokhoz
viszont puhák, megengedők. Fordítva sokkal
könnyebb lenne („vizet prédikálni, és bort inni”),
csak éppenséggel az nem a Tóra útja lenne. Az
pedig, hogy a rudakat nem volt szabad elmozdítani
a ládától, azt mutatja, hogy ennek a viselkedési
formának állandónak kell lennie.
Különösen érdekesek a Frigyláda méretei. Az
egyetlen „tárgy” a Szentélyben amelynek egyetlen
mérete sem egész, hanem mindegyike „törött” –
„két és fél áme hossza, másfél áme széle és másfél
áme magassága” (2Mózes 25:10.). Rabbi Noszn
Adler zc”l, Chászám Szajfer zc”l mestere a
következő tanítást adja erről: innen látjuk, hogy egy
Tóra-tudósnak szerénynek, saját szemében
„megtörtnek” kell lennie. Tudnia kell, hogy még az
út felénél sem tart, hogy elérje a teljességét.

A Frigyláda, és benne a kőtáblák a Tórát magát
testesítik meg, illetve a Tóra-tanulást és az általa
vezetett életet. A Frigyládát két rudon vitték,
amelyek sittimfából készültek, színarany bevonattal.
Ezek a rudak közepén vékonyak voltak, és kifelé
szélesedtek, az első alkalommal erővel
belenyomták a Frigyládán levő gyűrűkbe, és többé
nem vették ki onnan.
A sittimfa volt a legkeményebb fa, másik oldalról a
színarany az egyik legpuhább anyag. A rúd belül
kemény fa volt kívül viszont színarany. Tóránk ezzel
a követendő viselkedést tanítja: belül, magunkhoz

Gut sábesz!
Reb Paskesz Zev

A KÁLLÓI CÁDIK 200. JORCÁJTJA
Ádár hónap 7-én, Mózes tanítónk évfordulóján van a jorcájtja, der
hájliger Kálever, „a kállói szent” jorcájtja, akit a magyarországi
haszidizmus atyjaként tartanak számon. A csodafiúnak a lizsenszki
rebe, Elimelekh Weisblum jósolta meg, hogy rabbi lesz belőle, ezek
után 1781-ben lett Nagykálló és az egész Szabolcs vármegye rabbija.
A kállói cádikot a híres Divré Chájim szerzője, a cánzi rebbe is ismerte
sőt, úgy gondolta, hogy a Messiás eljöveléhez is köze lehet.
Csodarabbiként emlegették, azonban, ami miatt a legtöbben ismerik
az a halhatatlan „Szól a kakas már…” kezdetű dal, amit mai napig a
világ legtöbb orthodox közössége énekel. Emlékéből fakadjon áldás!
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