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Ezra: egy új egylet létrehozását
tervezi az Orthodox Hitközség a
vallási élet megkönnyítésére
Valószínűleg Ezra próféta nevét fogja viselni az az új orthodox
egylet, melynek felállításán az Orthodox Hitközség dolgozik.
„Mert Ezra arra irányította szívét, hogy kutassa és megtegye az
Örökkévaló tanát, hogy tanítson Izraélben törvényt és
jogot.” (Ezra 7:10.).
Az Ezra Egylet elsődleges célkitűzése a vallásos zsidó családok
életének megkönnyítése; támogatása a cniesznek megfelelő,
mások által már nem használt, de kifogástalan minőségű
ruhákkal, továbbá könyvekkel, kegytárgyakkal és más hasznos
tárgyakkal; az időseknek egészségügyi segédeszközök
kölcsönözése, és a szűkölködők egyedi kéréseinek felkarolása.

HETISZAKASZ:

SMINI
פרשות שמיני
„…szenteljétek meg
magatokat, hogy
szentek legyetek,
mert, szent vagyok
én!”

Az Ezra Egylet alapítványi keretek között fog működni a Dob
utcai székházban, melynek felállításán jelenleg is munkálkodnak.
Aki szeretne bekapcsolódni az alkotófolyamatba, vagy támogatni
szeretné a nemes célt, keresse Dán Juditot a 06 20 536 1677-es
telefonszámon. Mert ahogy a Misnában áll, micvá goreret micvá,
egy jócselekedet újabb jótettet szül (Pirké Ávot 4:2.).

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

ÚJ NYITVATARTÁSI IDŐ A KŐVÁRI-FÉLE HÚSBOLTBAN:
Hétfőtől-csütörtökig 9–18 óra között, pénteken 7–13 óra között várja vásárlóit.
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Április 9. Szombat
bejövetele: 19:06
Április 10. Szombat
kimenete: 20:14
Április 12.
Holdújulás
hétfő reggel,
7 óra 47 perc 6 rész
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(4Mózes 12:3.), nem volt Nála az a megtört szív, ami
testvérének, az arany borjú után. Áron mivel érintve
volt a bűnnél, igazi megpróbáltatáson ment
keresztül, és mint bál tsuva, a Teremtőhöz
visszatérő, ahogy áll: „Mert bűntetteimet tudom én,
és vétkem előttem van mindig.” (Zsoltárok 51:5.).

Smini
(3Mózes 9:1–11:47.)
„És bement Mózes és Áron a gyülekezés sátrába,
és midőn kijöttek, megáldották a népet, és
megjelent az Örökkévaló dicsősége az egész
népnek.” (3Mózes 9:23.).

Ezt hangsúlyozza RáSI is a hetiszakasz elején „És
mondotta Mózes Áronnak: közeledjél az oltárhoz…”
(3Mózes 9:7.). Mózesnek kellett testvérét hívnia,
közelítenie, mert Áron szégyellt közeledni.

RáSI azt a magyarázatot hozza rabbijaink nevében,
hogy az avatás hét napján, Majse rábenu felállította
a sátrat, szolgált benne és leszerelte, a Schine – az
Örökkévaló dicsősége – mégsem költözött a
sátorba. Izrael népe csalódottan azt mondta:
„Mózes tanítónk, hát minden fáradozás, hiábavaló
volt, amit tettünk, hogy a Teremtő a hajlékba
költözzön, és megbocsássa az arany borjú bűnét?”
Mózes azt válaszolta: „Áron testvérem nagyobb és
érdemesebb nálam, áldozatai és a szolgálata által
fog leköltözni közénk a Schine.”

Mózes azt mondta, miért szégyenkezel, így lettél
kiválasztva. És hogy mire lett kiválasztva Áron? Az
egyszerű magyarázat szerint, hogy a főpapságra.
A Báál Sém Tov szerint azért lett kiválasztva, mert
benne van a szégyenérzet. „Miért szégyenkezel, így
lettél kiválasztva” (RáSI) –  – לכךígy héberül. A
füstáldozatnál a kohén behajtja ujjait, míg a papi
áldásnál nyitott a tenyere. A két kaf betű ezt
szimbolizálja. Egyszer összehúzva, egyszer kinyitva.

A szlonimi rebe – a Nöszivosz Solajm – így világítja
meg a fentieket: az Örökkévalót csak szerények, és
alázatosak, megtört szívüek által végzett
szolgálattal lehet „lehozni” a hajlékjába. “Istennek
vágóáldozatai: megtört lélek; megtört, zúzott szívet,
oh Isten, nem vetsz meg.” (Zsoltárok 51:19.).

Az Örökkévaló szolgálatánál nekünk is kell az
alázat, a szerénység, de a büszkeség is mint a
Király szolgáinak.

Gut sábesz!

Habár Mózes volt a legszerényebb ember a földön,
mint ahogy áll: „A férfiú Mózes pedig szerényebb
volt, mind az embereknél, kik a föld szinén vannak.”

Paskesz Zev

REB CHÁJIM HALBERSTAM JORCÁJTJA
Idén április 7-ére esik Reb Chájim Halberstam (1793–
1876), a híres cánzi rebe évfordulója, niszán 25. A
Divré Chájim halhatatlan szerzőjét a „lublini látóval”,
Reb Jákov Jicchák Horowitz rabbival történt találkozó
fordította a haszidizmus és a zsidó misztika felé. Több
lengyel és galíciai állomás után 1828-ban érkezett
Cánzba (Nowy Sacz, Lengyelország), ahol felépítette
saját haszid udvartartását. Tóra- és Talmud-tudásáért
a nem-haszid körökben is tisztelték. A környezete
puritán és dogmatikus szellemi vezetőnek írják le, aki
szociálisan nagyon érzékeny volt, a szegények egyik fő
gyámolítója, amit számos legenda is őriz. Egyik fia,
Reb Sálom Eliezer („Sólem Lézer”, 1862–1944),
Újfehértón élt, ő volt a „rácferter rebe”.
Emlékéből fakadjon áldás!
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