
Zájin ádár és Női Club 
Zájin ádárkor az előre meghirdetett program szerint ünnepelt a fővárosi orthodoxia. 
Csütörök este a tagság és a vendégek a Sász Hevra zsinagóga terített asztalánál 
foglaltak helyet, hogy meghallgassák az ünnepi beszédeket, majd elfogyasszanak 
egy közös lakomát. A tradicionális dallamokat Fűzy Gábor zongorista biztosította.


Először Deutsch Róbert, a MAOIH elnöke köszöntötte a megjelenteket, s röviden 
beszámolt az elmúlt hetekben – már a lapunkban is közölt – megkezdett 
munkákról. Bejelentette, hogy hamarosan elkezdődik a Kazinczy utcai 
nagyzsinagóga belső terének felújítása, melynek keretében felkerülnek az 
eredetivel megegyező lámpák, a padok ülőhelyeit párnázzák, illetve az imatér hűtő-
fűtő berendezésése is visszaállításra kerül.


Az ünnepségen jelen volt Szalay-Bobrovniczky Vince, a civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Szabó György, a Mazsök elnöke, 
akik támogatásukat és szimpátiájukat fejezték ki az Orthodox Hitközséggel.


Reb Paskesz Zev a hetiszakasz kapcsán a Szentély és az emberi test 
kapcsolatáról beszélt, illetve kitért a nap kettős jelentőségére is Mózes tanítónk és 
a kállói cádik, Reb Taub Jicchák Eizik évfordulója kapcsán. 


Vasárnap Paskesz Sharon rebecen vezetésével megtartotta első összejövetelét a 
Női Club, ahol az Eszter-tekercse kapcsán a boldogság megélése volt a fókuszban, 
melyet közös Hámán-táska sütés követett egy ismert izraeli cukrásszal, Efrattal. 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HETISZAKASZ: 
TECÁVE 

 פרשת תצוה

„És lakni fogok, 
Izrael közepette és 

leszek az ő Istenük.” 

LUÁCH 
 Február 25.      

Eszter böjtjének 
vége: 17:54 

 Február 26. 
Szombat 

bejövetele: 17:06 

Február 27. 
Szombat  

kimenete: 18:12 

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 



Tecáve és Purim 
(2Mózes 27:20–30:10.) 

Az első Szentély 410 – ת״י  – évet állt, a második 
pedig 420 – ת״כ  – évet. Együtt a כתית  héber szót 
adja ki. “כתית למאור” áll heti szakaszunk első 
mondatában. A harmadik Szentély viszont örökké 
állni fog, “להעלת נר תמיד”, zárja le az első mondat.


Az embernek mindig fel kell tudnia lobbantani saját 
magában a Tóra lángját, “ותורה אור מצוה   ,”נר 
mégpedig úgy, hogy az “נר תמיד”, vagyis örök láng, 
állandó fény legyen, mely világít még a sötét 
éjszakákban, a szellemi sötétségben is.


RáSI azt mondja, hogy addig kell próbálkozni, míg a 
láng felszáll magától. Minden zsidó szívben ott ég, 
de legalább is ott pislákol az Örökkévaló fénye, 
mely sosem alszik ki. Ezt kell felmelegítenünk, 
felszítanunk, hogy lángra lobbanjon. Meg kell 
gyújtanunk, hogy aztán felszálljon magától.


Most pedig az aktuális ünnepünkről, Purimról. 


A Mögilében nincs kifejezetten leírva az Örökkévaló 
neve. Bölcseink azt mondják, hogy ahol simán áll, 
hogy „király” ez az Örökkévalót jelenti. Az egyszerű 
értelem tehát, Áchásvéros, a rejtett az Örökkévaló, 
a királyok királya. A prágai MáHáRáL azt kérdezi, 
hogy létezik, hogy pont egy ilyen gonosz király utal 
a Teremtő nevére? Válaszában megfordítja az egész 
értelmet. Az egyszerű értelem, a királyok királya, 
hiszen mindent Ő tesz valójában, csak a mi hús-vér 
szemünknek tűnik úgy mintha egy hús-vér király 
tenné a dolgokat. Ahol „király” áll ez az Örökkévaló 
valójában.


Chászám Szófer egyik purimi dróséjában, azt 
mondja, hogy minden pontosan történik a 
Mögilében, pontosan csak éppen „pinkt ferkert”, 
pont fordítva. Mömuchon – aki igazából Hámán volt 
– azért akasztatta fel Vástit, mert saját lányát akarta 
királynénak, de ez Eszter lett, aki viszont a végzetét 
hozta rá, a nagyság helyett. A két testőr a királyt 
akarta megölni, helyette őket végezték ki.


Azon az éjszakán, amikor a király nem tudott aludni, 
akarta felakasztatni Hámán Mordechájt, helyette 
ekkor kezdődik Mordecháj felemelkedése. 


Mikor volt Hámán a „csúcson”? A vacsorán, Eszter 
királynénál a második este. S ott lett a végzete, ott 
fejezte be csúfosan karrierjét. Amikor látjuk, hogy 
semmi nem a tervünk szerint megy, csak éppen 
minden „pinkt ferkert”, akkor kell örülnünk és 
vigadunk, és tudni, hogy mindent a felső Tervező 
végez „pünklich aber”.


Gut sábesz, a freilichen Purim!


Reb Paskesz Zev

 2

 2021. FEBRUÁR 22. - 5781. ÁDÁR 10.

PURIMI MEGHÍVÓ 
Február 25-én este fél 6-kor várjuk kedves Hittestvéreinket  

a Kazinczy utcai nagyzsinagógában  
közös tanulásra, Mögile-olvasásra és mistére! 

A legvidámabb (száj)maszkban érkező között  
ajándékot sorsolunk ki! 

Az ezer fő befogadására alkalmas épület biztonságos teret nyújt 
Purim méltó megünneplésére még a járványidőszakban is. 
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