
Elballagtak az iskola végzős diákjai 

Véget ért a 2020/21-es tanév, s elballagott a Wesselényi utcai iskola 
nyolcadik osztálya. Gubis Csaba igazgató bensőséges szavakkal 
búcsúzott a diákoktól, majd a végzősök tanárai átadták az ilyenkor 
szokásos tarisznyát és a kiváló tanulóknak a 
jutalom könyveket. Az elkövetkező 
gimnáziumi tanulmányaikhoz sok sikert 
kívánt Dan Dániel vallási igazgató is, aki 
hitre bíztatta a ballagókat, hogy ne féljenek 
az ismeretlentől, mert a Tóra bölcs szavait 
szem előtt tartva minden akadályt könnyű 
szerrel le fognak tudni győzni. Hegedűs Pál 
a szülők nevében mondott köszönetet a 
tanárok odaadásáért. 

Mocé sábeszkor számosan utaztak Mádra, 
hogy a Levusé Mordecháj szerzőjének 
sírjánál imádkozhassanak még a böjt előtt.  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HETISZAKASZ: 
PINCHESZ 

 פרשת פינחס

„Parancsold meg 
Izrael fiainak és 
mondd nekik: 
Áldozatomat, 
kenyeremet, 

tűzáldozataim 
szerint, kellemes 
illatul számomra, 

őrizzétek meg, hogy 
bemutassátok 
nekem a maga 

idejében.” 

LUÁCH 
 Július 2.  
Szombat  

bejövetele: 20:26  

Július 3.           
Újhold hirdetés.        

Szombat   
kimenetele: 21:46 

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, a 

cedáká parancsolatának és segítse Hitközségünk 
hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank, 1133 Budapest, Váci út 116–118.  
Számlaszám: HU15-12001008-01483494-00100004  

SWIFT/BIC kód: UBRTHUHB 



Pinchesz  
(4Mózes 25:10–30:1.) 
„[…] aki kivonuljon előttük és aki bejöjjön előttük, 
aki kivezesse és aki bevezesse, hogy ne legyen az 
Örökkévaló közössége mint juhok, melyeknek nincs 
pásztoruk.”(4Mózes 27:17.) Általában a pásztor, a 
vezető nem a nyáj javát, érdekét nézi, hanem a saját 
érdekét, hiszen nem ő a nyájé, hanem a nyáj az 
övé. Ezért kért Majse rábénu olyan vezetőt a zsidó 
népre, akinek minden gondolata a nép érdeke lesz, 
aki feláldozza magát értük. „[…] mint juhok, 
melyeknek nincs pásztoruk” – tehát ne olyan 
pásztort, vezetőt aki nem az övék, aki a saját 
érdekét nézi (Kszáv Szajfer).


Izrael fiainak igazi pásztora, vezetője az Örökkévaló, 
ahogy Jakob ősapánk is mondja: „[…] az 
Örökkévaló aki az én pásztorom […]” (1Mózes 48: 
15.) és úgy, ahogy Dávid királynál is áll: „Az 
Örökkévaló a pásztorom, nincs hiányom.” (Zsoltárok 
23:1.) Sajnos azonban, ez egy rejtett dolog és nem 
mindenki látja vagy érzi ezt a valóságban. A 
cádikoknak, a nép vezetőinek feladata, hogy   
megmutassák a világnak, hogy a „pásztor” él és 
létezik, ügyel és vigyáz a „nyájára” a legnehezebb 
időkben is. Ha viszont nincsenek megfelelő 
vezetők, akik fel tudnák nyitni a nép szemét, láttatni 
velük a felügyeletet a rejtőzés idején is, akkor úgy 
tűnhet, hogy – cholile – nincs „pásztor”. Ezt mondta 

Majse rábénu: „Rendeljen az Örökkévaló, minden 
test szellemeinek az Istene, férfiút a község fölé 
[…]” (4Mózes 27:16.) – tegyél rájuk vezetőt, aki 
bizonyítja jelenlétedet, felügyeletedet, hogy tudják 
van pásztoruk. „[…] ne legyen az Örökkévaló 
közössége mint juhok, melyeknek nincs pásztoruk”, 
nehogy azt gondolják – cholile –, hogy nincs 
pásztoruk (Szfász Emesz).


A Likuté Ritzbo magyarázza, hogy Mózes olyan 
vezetőt kért az Örökkévalótól, aki úgy hozza vissza 
őket a harcból ahogy kivitte őket, hiánytalanul. Úgy, 
ahogy történt a Midjánnal levő háborúban, senki 
sem veszett oda a harcban: „[…] és szóltak 
Mózeshez: Szolgáid fölvették a harcosok összegét, 
kik kezünk alatt voltak és nem hiányzik közülünk 
senki.” (4Mózes 31:49.)


„És odavitte Mózes ügyüket az Örökkévaló színe 
elé.” (4Mózes 27:5.) Mivel azt mondták Czelofchod 
lányai: „Atyánk meghalt a pusztában, de Ő nem volt 
azon község között, mely összesereglett az 
Örökkévaló ellen, Kajrách községében, hanem a 
maga vétkében halt meg […]” (4Mózes 27:3.), ezzel 
azt akarták tudatni Mózessel hogy apjuk nem 
tartozott Mózes ellenségei közé. Ebből Majse 
rábénu úgy érezte, mintha érintett lenne, ezért nem 
akart ő maga paszkenolni ügyükben, hanem a 
Teremtő elé vitte az esetet (Mééno sel Tajre).



 
Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV DUSCHINSZKY MICHÁÉL JICCHÁK JORCÁJTJA 
Idén július 3-ára esik a híres rabbicsaládból 
származó, rákospalotai főrabbi, Ráv Duschinszky 
Micháél Jicchák (1871–1939) évfordulója, támuz 23. 
Apja Ráv Dov-Beer Námesztó és környékének rabbija, 
anyja pedig Rebecen Rivka Chájele, a pesti orthodox 
főrabbi, Reich Jákov Koppel húga volt. A pozsonyi 
jesivában tanult, Sévet Szófer egyik kedvenc 
tanítványa volt, felesége, Rebecen Lea, a hőgyészi 
Goitein rabbidinasztiából származott. A Rákospalotai 
Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 1898-ban 
alakult meg, mely kilének még a megalakulása 
évében ő lett az első rabbija. Hála Duschinszky rabbi 
bölcs vezetésének a palotai hitközség volt az egyetlen 
Pest megyei, mely nem szakadt szét, hanem végig 
konzervatív szellemben, a Tóra által kijelölt úton 
működhetett. Emlékéből fakadjon áldás! 
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