
Megújult a Hitközség honlapja 
Akik gyakorta keresik fel a Hitközség holnapját, már örömmel 
tapasztalhatták, hogy a hivatalos online oldalunk teljesen megújult 
külsővel és friss tartalommal jelentkezik. A közösség hírein és közleményin 
kívül megtalálhatók itt az intézmények –  a Kővári Glatt Kóser 
Mészárszéktól kezdve az összes orthodox zsinagógáig bezárólag – 
adatbázisa a szükséges telefonszámokkal és e-mail címekkel, illetve a 
templomkörzetek esetében az Isten-tiszteletek időpontjaival. A honlapon 
külön „fül” vezet a heti rendszerességű programokhoz is. A folyamatosan 
frissülő tartalom mellett pedig az oldalnak van egy erős archívum profila 
is, mivel itt megtalálható például a Hitközség hetilapjának, a Kol Jákovnak 
a korábbi számai, illetve Gestetner Ávrahám Méir Chájim rabbi néhány 
évre visszamenő tanításai is. Az adatbázist hamarosan R. Paskesz Zev és R. 
Szántó-Várnagy Binjomin online előadásainak videóival is bővíteni fogjuk.  
A képen a tisá böávi imádkozás egy részletét láthatják, köszönjük a fotót 
Villányi Andrásnak. 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HETISZAKASZ: 

VÁETCHÁNÁN 

  פרשת ואתחנן 

„Csak őrizkedjél és 
őrizd nagyon a te 

lelkedet, hogy el ne 
felejtsd a dolgokat, 
melyeket szemeid 

láttak és hogy el ne 
távozzanak szívedből 

életed minden-
napjain át, hanem 

ismertesd meg 
azokat fiaiddal és 

fiaid fiaival;” 

LUÁCH 
 Július 23.  

Szombat      
bejövetele: 20:11           

Július 24.                  
Szombat   

kimenetele: 21:25  

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 



Váetchánán  
(5Mózes 3:23–7:11.) 
„Akkor elkülönített Mózes három várost, a Jordánon 
innen napkelet felé; hogy meneküljön oda oly 
gyilkos, aki megöli felebarátját szándék nélkül 
[… ]” (5Mózes 4:41.) „Ez a Tóra, melyet tett Mózes 
Izrael fiai elé.” (uo. 44.) – RáSI azt mondja, hogy 
Mózes „odatette szívét”, vagyis igyekezett, és 
elkülönített három várost a Jordánon túl, habár 
tudta, hogy ez a három város még nem fogja ellátni 
feladatát, egyelőre nem fog menekültvárosként 
szolgálni, csak majd akkor, amikor a Jordán másik 
partján szintén elkülönítenek három várost. Azt 
mondta Mózes, hogy ami micvát meg lehet tenni 
azt megteszi, mégha nem is ő fejezi be. Ez kell, 
hogy jel legyen számunkra az összes micváknál: 
habár nem fogjuk tudni befejezni el kell kezdenünk. 
Így tett Dávid király is a Szentély építésénél, 
elvégezte az összes szükséges előkészületet, habár 
jól tudta hogy nem ő, hanem fia fogja felépíteni. 
„Tette Majse rábénu Izrael fiai elé” – tanította Izrael 
fiait hogy így viselkedjenek a Tóra összes 
micvájánál (Kli Jokor).


„Őrizd meg szombat napját, hogy megszenteljed, 
amint megparancsolta neked az Örökkévaló 
[…]” (5Mózes 5:12.) „Tisztelt atyádat és anyádat 
amit megparancsolta neked az Örökkévaló 
[…]” (5Mózes 5:16.) – Miért pont ennél a két 

parancsolatnál áll: „amint megparancsolta neked az 
Örökkévaló”? Úgy néz ki, hogy megtartani a 
szombatot fizikai szükséglet, hiszen lehetetlen az 
embernek a hét minden napján dolgozni, kell egy 
pihenőnap. Úgy áll, hogy Mózes még Egyiptomban, 
hercegként kérte a fáraót, hogy adjon egy pihenő 
napot a zsidó népnek azért, hogy össze tudják 
szedni erejüket és dolgozni a hét többi napján. 
Ugyanígy, a szülői tisztelet micvája, „érthető” 
parancsolat: tisztelni kell a szüleinket, akik életet 
adtak nekünk, felnevelnek és táplálnak minket. Az 
embernek azonban nem azért kell megtenni a 
parancsolatokat, mert megérti az okot, hanem azért 
mert az Örökkévaló parancsolta őket. Azért kell 
tartani szombatot mert ez a jele annak, hogy hat 
nap alatt teremtette az Örökkévaló az eget és a 
földet. Tisztelni kell szüleinket még ha semmi 
élvezetünk sem lenne belőle. 


RáSI magyaráza ta sze r in t már Márában 
megparancsolta az Örökkévaló ezt a két micvát, 
pontosan Márában, ott ahol elkezdett hullani a 
manna Izrael fiainak. A manna miatt nem kellett már 
dolgozniuk hét napot, mégis megparancsolta nekik 
a szombatot.  A szülői tiszteletnek az az oka sem 
volt, hogy ők látják el, és  ők ruházzák őket hiszen a 
manna volt a táplálékuk, a ruhájuk pedig együtt nőtt 
velük. Látjuk tehát, hogy a micvák oka az, hogy 
„megparancsolta az Örökkévaló” (Kszáv Szajfer).


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV ECKSTEIN ÁVRAHÁM ELIEZER JORCÁJTJA 

Idén július 22-ére esik a pesti orthodox dáján, a neves 
háláchá-tudós Ráv Eckstein Ávrahám Eliezer (1838–
1908) rabbi évfordulója, áv 13. Vácon, az ottani dáján, 
Eckstein Áháron Jehuda fiaként látta meg a 
napvilágot. A jesivák után a balatonfüredi orthodox 
hitközség élére került, ahonnét a frissen megalakult 
pesti orthodox hitköségnek sikerült megnyernie 
dájánnak. Ráv Eckstein komoly eredményeket ért el a 
kóser élelmiszergyártásban, de 1886–1890 között, 
Szófer Chájim halála után, Reich Jákov Koppel 
főrabbi megválasztása előtt az ő vállaira nehezedett a 
főváros szinte összes háláchikus kérdése, s az ő tervei 
alapján épült fel Pest első mikvéje a körúton. 
Macévája a Csörsz utcai temető díszsorában található. 
Írásait שיח אברהם címen az unokái 2008-ban jelentették 
meg. Emlékéből fakadjon áldás! 


	HETISZAKASZ:
	Luách
	ADOMÁNYOZÁS
	Megújult a Hitközség honlapja
	RÁV ECKSTEIN ÁVRAHÁM ELIEZER JORCÁJTJA
	Idén július 22-ére esik a pesti orthodox dáján, a neves háláchá-tudós Ráv Eckstein Ávrahám Eliezer (1838–1908) rabbi évfordulója, áv 13. Vácon, az ottani dáján, Eckstein Áháron Jehuda fiaként látta meg a napvilágot. A jesivák után a balatonfüredi orthodox hitközség élére került, ahonnét a frissen megalakult pesti orthodox hitköségnek sikerült megnyernie dájánnak. Ráv Eckstein komoly eredményeket ért el a kóser élelmiszergyártásban, de 1886–1890 között, Szófer Chájim halála után, Reich Jákov Koppel főrabbi megválasztása előtt az ő vállaira nehezedett a főváros szinte összes háláchikus kérdése, s az ő tervei alapján épült fel Pest első mikvéje a körúton. Macévája a Csörsz utcai temető díszsorában található. Írásait שיח אברהם címen az unokái 2008-ban jelentették meg. Emlékéből fakadjon áldás!
	Váetchánán  (5Mózes 3:23–7:11.)

