
Hamarosan 150 éves lesz a Hitközségünk 
1871. október 22-én, a héber naptár szerint 5632. chesván 7-én hagyta 
jóvá Magyarország királya a Hitőr Egylet által benyújtott szervezeti 
szabályzatot, melynek eredményeképp létrejött az Orthodox Közvetítő 
Bizottság, Hitközségünk előszervezete. Ennek lassan 150 éve, így 
igyekezve elődeink munkája előtt tisztelegni, elkezdtük az évfordulóra 
való készülést, hogy azt méltó módon ünnepelhessük meg. Egy sábesz 
köré fűzve tervezzük az ünneplést, külföldi és állami vendégekkel, 
koncerttel, gálavacsorával, Tóra-magyarázatban és hitközségi 
történelemben gazdag előadásokkal, illetve tervezünk megnyitni a 
nagyközönség előtt olyan épületeket is, melyek egyébként csak ritkán 
látogathatók. Mindeközben egy ünnepi kiadvány is készül az évfordulóra, 
mely kapcsán felkérünk minden kedves Olvasót, hogy ha értékes 
információval vagy dokumentummal rendelkezik, melyet érdemesnek 
tartana a kiadványban megjelenteni, keresse fel Hitközségünket.  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HETISZAKASZ: 

ÉKEV 

  פרשת עקב 

„És szeret téged, 
megáld és 

megsokasít, 
megáldja méhed 

gyümölcsét és 
földed gyümölcsét, 

gabonádat, 
mustodat és 

olajodat, marháid 
fajzását és juhaid 
szaporodását a 

földön, […]” 

LUÁCH 
 Július 30.  

Szombat      
bejövetele: 20:02           

Július 31.                  
Szombat   

kimenetele: 21:14  

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 



Ékev  
(5Mózes 7:12–11:25.) 
„Azt mondod szívedben: számosabbak e népek 
nálamnál, hogy tudnám azokat elűzni? ne félj tőlük, 
emlékezzél meg arról, amit tett az Örökkévaló 
[…]” (5Mózes 7:17–18.)


Csak ha azt fogod mondani igazán szívedben, hogy 
nem bírom legyőzni ezeket a népeket természetes 
úton, csak akkor nem kell félned tőlük, mert 
megsegít az Örökkévaló. Amennyiben viszont azt 
gondolod, hogy egyedül, magad erejéből le tudod 
győzni őket, akkor igazán félned kell tőlük, mert 
nem támaszkodsz az Örökkévalóra, csak saját 
magadra, és mi már az ember ereje…? (Rabbi 
Sólem Mordche miBrezsán).


„[…] nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki nem 
tekint személyre és nem fogad el megvesztegetést; 
aki igazát szerzi az árvának és özvegynek és szereti 
a jövevényt, adván neki kenyeret és ruhát. 
Szeressétek a jövevényt, mert jövevények voltatok 
Egyiptom országában.” (5Mózes V. 10:17–19.) 


Hogy jön a megvesztegetés az Örökkévalóhoz? Az 
igazi értelme itt a mondatoknak, hogy nem lehet 
megvesztegetni az Örökkévalót cödokéval, vagyis 
adománnyal. Rossz cselekedeteinket csak és 
kizárólag tsuvával, vagyis igaz megtéréssel tudjuk 

jóvátenni, nem pedig azzal hogy több adományt 
adunk. Tudott dolog, hogy a legnemesebb cödoke, 
támogatni az özvegyet, az árvát, vagy a jövevényt. 
Ezért mondja a Tóra, hogy nem fogad el 
megvesztegetést az Örökkévaló: nem fogadja el azt 
az adományt, amit azért ad valaki, hogy azzal tegye 
jóvá a bűnét. Még annak is „aki igazát szerzi az 
árvának és özvegynek és szereti a jövevényt, adván 
neki kenyeret is ruhát” még tőle sem fogadja el az 
Örökkévaló ezeket a jótéteményeket, ha ezzel 
akarja jóvátenni az elkövetett bűnöket.  „Szeres-
sétek a jövevényt, mert jövevények voltatok 
Egyiptom országában.” – igen, szeressétek a 
jövevényt mert ti is idegenek voltatok Egyiptomban 
de nem azért, hogy ezzel kiengeszteljétek 
bűneiteket (Kszáv Szajfer).


„[…] azért hogy tudassa veled, hogy nem egyedül a 
kenyérből él az ember, hanem mindabból amit 
l é t rehoz az Örökkéva ló pa rancsa é l az 
ember.” (5Mózes 8:3.) 


Egyszer rabbi Lévi Jicchok miBerdicsev látott egy 
zsidót, ki nagy szaladva igyekezett az utcán. 
Kérdezte tőle: hova szaladsz?  Rebe, a párnósze 
után futok. Mondta neki a cádik: és honnan tudod 
hogy a párnósze előtted van és utána szaladsz? 
Nem lehet hogy mögötted van, és előle menekülsz?


Gut sábesz! 	 	 Paskesz Zev
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RÁV FRIEDMANN MOSE CVI JORCÁJTJA 

Idén augusztus 2-ára esik az első újpesti orthodox 
rabbi, Friedmann Mose Cvi (1846–1933) rabbi 
évfordulója, áv 24. A nagynevű Friedmann Jicchák 
Eizik nyíregyházi orthodox rabbi fia és a huszti gáon, 
MáHáRáM Schick egyik kedvenc tanítványa volt. Az 
1886-ban alakult újpesti orthodox kilének 1894-ben 
lett a dájenje. Igazi jámbor Talmud-tudós volt, aki a 
hitszónoki funkciót is ellátta, s a korabeli feljegyzések 
alapján kiváló pedagógiai érzékekkel is rendelkezett. 
Idős korára Munkácsra költözött, ahol végre semmi 
sem vonhatta el figyelmét a szent Tanról és hátralevő 
életét teljesen a Talmud-tanulásnak szentelhette. Ott 
alkotta meg a Talmud Béjcá traktátusához írt 
kommentárját הכנה ליום טוב címen, melyet 1925-ben adott 
ki. Emlékéből fakadjon áldás! 
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