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Kol Jákov - Az orthodoxia hírei
Kiadja: Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
Felelős kiadó: Deutsch Róbert • Főszerkesztő: Cseh Viktor • 1. évfolyam 6. szám

Új árukészlet a Kővári-féle
glatt kóser húsboltban
A múlt hét folyamán jeleztük kedves Hittestvéreinknek, hogy hosszabb idő után
újból volt vágás. A szárnyasok vágása R. Kesztenbaum Áron Cvi sakter
közreműködésével és vezetésével történt a csengelei kóser vágóhídon, ahol
R. Kesztenbaum segítségére azok az ott dolgozó sakterek voltak, akiknek erre
R. Adler Menáchem Mendel háKohén, a hitközségünk egyik kósersági felügyeletét
gyakorló rabbija az engedélyt megadta.
A húsokat feldolgozás után csomagolták és gyorsfagyasztották. Alább közöljük az
árukészlet részletes listáját és árait:
Csirkemell:
Csirkecomb:
Csirkeszárny:
Csirkemáj:
Egész csirke:
Pulykamell:
Pulyka felsőcomb filé:
Pulyka alsócomb:
Pulykanyak:
Kacsamell:
Kacsacomb:
Egész kacsa:

HETISZAKASZ:

VÁJIKRÁ
פרשות ויקרא
„Szólj Izrael fiaihoz
és mondd nekik: Ha
valamelyik ember
közületek áldozni
akar áldozatot az
Örökkévalónak, a
baromból, a
marhából és a
juhokból áldozzátok
a ti áldozatotokat.”

2590 Ft/kg
1590 Ft/kg
690 Ft/kg
1490 Ft/kg
1290 Ft/kg
2390 Ft/kg
3190 Ft/kg
1890 Ft/kg
1290 Ft/kg
4590 Ft/kg
2290 Ft/kg
2290 Ft/kg

A további részletekről érdeklődni a bolt +36 (1) 342-1639-es telefonszámán lehet.

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

LUÁCH
Március 19.
Szombat
bejövetele: 17:37

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.
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Március 20.
Szombat
kimenete: 18:43
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Viszont az Örökkévaló nem tudatott vele „titkokat”,
melyeket ne tanított volna a népnek. Különbség
„csupán” az, hogy Mózes a Teremtőtől hallotta, a
nép pedig tőle.

Vájikrá
(3Mózes 1:1–5:26.)
„Szólította Mózest, és beszélt hozzá az Örökkévaló
a gyülekezés sátorából.” (3Mózes 1:1.) – RáSI ezt
úgy magyarázza, hogy a hang kiment és elért
Mózes füléhez, azonban ezt egész Izrael népe nem
hallotta.

„Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha valamelyik
ember közületek áldozni akar áldozatot az
Örökkévalónak, a baromból, a marhából és a
juhokból áldozzátok a ti áldozatotokat.” (3Mózes 1:
2.). – Miért pont az ember szó áll itt?

A pozsonyi Chászám Szajfer szerint ebből
megérthetjük, hogyan lehetséges, hogy Nodov és
Ávihu, Áron két fia, akikről Mózes azt mondta, hogy
ők ketten még nagyobbak voltak mint Áron és ő –
„És mondta Mózes Áronnak: Ez az amit szólt az
Örökkévaló, mondván: a hozzám közel valók által
szentnek bizonyulok és az egész nép előtt dicsőnek
bizonyulok.” (3Mózes 10:3.). – A felavatás nyolcadik
napján engedély nélkül beléptek a sátorba. Még
Mózesnek is várnia kellett amíg az Örökkévaló
szólítja, és csak utána léphetett be e Szentélybe.
Azonban, mivel ezt a szólítást más nem hallotta, azt
gondolták, hogy Mózes magától ment be, és ezért
Áron fiai hívás nélkül mentek a Szentélybe.

RáSI magyarázata szerint, úgy ahogy az első
ember, Ádám sem áldozott lopott dolgot, hiszen
minden az övé volt, így ti se áldozzatok lopottat.
Talán azt is hozzátehetjük, ha valaki azt szeretné,
hogy áldozata tökéletes és teljes legyen, fel kell
ismernie, és bizonyossá kell válnia, hogy nincs a
világon senki, aki jót vagy még jobbat tehet vele az
Örökkévalón kívül.
Hasonlóan Ádámhoz, akinek nem volt magán kívül
senkije a világon, és csak és kizárólag a Teremtőre
támaszkodhatott. Ha az ember eljut erre a
felismerésre „Kim van nekem az egekben? S
melletted mit sem kívánok a földön.” (Zsoltárok 73:
25.), akkor biztos lehet abban, hogy az áldozata
elfogadásra kerül.

„…és beszélt hozzá az Örökkévaló…
mondani” (3Mózes 1:1.) – innen tanulhatjuk, mondja
a híres talmudista és kabbalista Or háChájim, hogy
csak azokat a dolgokat tanította az Örökkévaló
Majse rábénunak, melyeket átadott a népnek,
„mondani”.

Gut sábesz!
Paskesz Zev

RÁV GÜNZ JÁKOV JOSZEF JORCÁJTJA
Idén március 18-ára esik Günz Jákov Joszef (1854–
1925), a neves hajdúböszörményi rabbi évfordulója,
niszán 5. Ráv Günz a híres huszti gáon, a MáHáRáM
Schick tanítványa volt, de néhány évet tanult a szigeti
jesivában is. A böszörményi rabbiszékbe Hejőcsabáról
került, s első dolga pedig a jesiva újraszervvezése volt,
ahol időnként akár 100 bóher is tanult egyszerre.
Ve z e t é s e a l a t t s o k a t f e j l ő d ö t t a h i t k ö z s é g,
kezdeményezésére új mikvét és csirkevágodát is
építettek. A hitközség békéjének megőrzésére két
saktert alkalmazását rendelte el, hogy a haszidoknak
is megfeleljenek a vágások. Munkája a halála után
Horé Beszámim címen látott napvilágot.
Emlékéből fakadjon áldás!
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