
Mögile-olvasás a nagyzsinagógában 
Az idei Purim a járvány ellenére különösen szép ünnepe volt a fővárosi 
orthodoxiának. Már jó ideje nem látott ennyi embert a Löffler-testvérek remeke, a 
Kazinczy utcai orthodox főtemplom, ahol habár rendesen csupán erev Peszáchtól 
imádkozunk, idén a kivételes körülmények miatt ott tartottuk a csütöröki minche és 
mááriv imát, majd a Mögile-olvasást. A járványbiztos környezetet a maszkok 
mellett a tágas tér és a nagyzsinagóga hat oldalajtajának kitárása is biztosította, s 
a falak ugyan még a téli fagyok hidegét ontották magukból, az imádkozás belülről 
fűtötte a jámbor lelkeket.


A Mögilét az előző évekhez hasonlóan R. Kesztenbaum Áron Cvi, a hitközség 
saktere olvasta fel a tekercs különleges dallamával, mély orgánuma megrezegtette 
a falakat. A felolvasást R. Paskesz Zev és R. Szabó Smil felügyelték.


Eszter-tekercsének felolvasása után a Hanna étteremben és az udvaron lehetett 
elfogyasztani a mistét, vagyis az ünnepi lakomát.


A Kazinczy utcai közösség purimi ünnepségéhez csatlakozott a főváros két 
orthodox tanulóprogramjának, a Tikva Magyarország és a Lativ Kolel diákjai is.
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HETISZAKASZ: 
KI TISZÁ 

 פרשת כי תשא

„Azért őrizzétek 
meg a szombatot, 

mert szent az 
nektek.” 

LUÁCH 

 Március 5.  
Szombat 

bejövetele: 17:16 

Március 6.   
Szombat  

kimenete: 18:22 

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 

ÚJ NYITVATARTÁSI IDŐ A KŐVÁRI-FÉLE HÚSBOLTBAN: 
Hétfőtől-csütörtökig 9–18 óra között, pénteken 7–13 óra között várja vásárlóit. 



Ki tiszá 
(2Mózes 30:11–34:35.) 

Hetiszakaszunk eleje a Szentély építéséről szól, amelyet a szombat 
megtartására való figyelmeztetés zár le. RáSI azt mondja, hogy Tóránk itt 
arra hívja fel a figyelmet, hogy még a Szentély építésénél sem volt szabad 
megszegni a szombati munkavégzés tilalmát.


„Őrizzék Izrael fiai a szombatot, megtenni a szombatot nemzedékeiken át, 
örök szövetségül.” (2Mózes 31:16.). A „megtenni” szó feleslegesnek tűnik 
és nehéz megérteni, hogy mire gondol itt a Tóra. 


Az Or háChájm a Tízparancsolatnál úgy magyarázza: „hat napon teremtette 
az Örökkévaló az eget és a földet” (2Mózes 20:11.), nem az áll, hogy „hat 
nap alatt”. Valójában csak hat napot teremtett, de azáltal, hogy Izrael népe 
tartja, őrzi a szombatot, teremt az Örökkévaló újabb hat napot. Szombat 
napja adja az erőt a következő hat napnak, hogy a világ fenn tudjon maradni még hat napra. Mint mikor az 
autóból kiürül az üzemanyag, és a következő benzinkútnál feltöltjük, hogy folytatni tudjuk utunkat. 


Ezek szerint, ha nem lett volna szombattartás a világon a teremtés kezdete óta, akkor elveszett volna a világ. 
Ezért áll, hogy „hat napon teremtette az Örökkévaló”, hat napra, és a szombat megtartásával további hat 
napra „erőt” adunk a teremtés művének.


Ebből megértjük amit a Talmud (Sábát 119.) tanít, mindenki aki ויכלו-t mond péntek este, az mintegy társa az 
Örökkévalónak a teremtés művénél. Hogy lehet társ valaki egy 5781 éve történt eseményben? Az Or háChájm 
magyarázata alapján a szombat megtartásával társ a világ következő hat napra való teremtésénél.


Ezért áll hetiszakaszunkban, hogy Izrael fiai a szombat megőrzésével „teszik” azt, hogy további napok és 
szombatok legyenek generációkon át az idők végéig.


„Csak szombatjaimat őrizzétek meg” (2Mózes 31:13.). ”שבתי תשמרו את   Ugyanez a kifejezés áll a .”אך 
negyedik könyvben az edények káserolásánál: „Csak az aranyat, az ezüstöt...” ”הזהב ואת את   אך 
 csak” szócska azt jelenti, hogy előtte-אך” Bölcseink magyarázata szerint az .(.4Mózes 31:22) ”…הכסף
alaposan meg kell tisztítani az edényt, minden piszoktól, folttól, rozsdától és csak utána lehet káserolni. 
Szfász Emesz szerint az אך-csak ugyan ezt jelenti itt is. Mielőtt bejön a sábesz meg kell tisztítani szívünket 
minden „piszoktól, rozsdától”, és akkor tudjuk igazán, teljességében megőrizni, megtartani a szombatot.


Gut sábesz!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Reb Paskesz Zev
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REB STEINER ÁVROMELE  
KERESZTÚRI REBE JORCÁJTJA 
Idén március 2-ára esik Reb Steiner Ávromele (1881–1927) 
bodrogkeresztúri rebe halálozási évfordulója, ádár rison 
18. A híres Reb Steiner Sájele fia volt, kinek örökébe 
csupán 20 hónapot volt, azonban közvetlenségével és 
jótékonyságával széles körű tiszteletet vívott ki magának. 
Aki hallotta imádkozni, felelevenedett előtte a régi 
világépítő rebék kevonója. Emlékéből fakadjon áldás! 
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