
Guttentag Jonathan rabbi látogatása 
Ezen  a  héten  Guttentag  Jonathan  (HáRáv 
Nochum  Nosszon)  rabbi  és  felesége, 
Rebecen  Debbie  tesz  bemutatkozó 
látogatást  a  Kazinczy  Sulban,  az  angliai 
Manchesterből.
Az  Egyesült  Királyságban  és  Erec 
Jiszráélben  élő  gyermekeikkel  és 
unokáikkal egyetemben Guttentag rabbi és 
rebecene  sok  tapasztalattal  rendelkeznek 
egy kile  vezetésében,  a  vallásos  közösség 
intézményeinek  kiépítésében,  a  jiddiskeit 
fenntartásában  és  a  tagok  szellemi 
fejlődésének előmozdításában.
A Manchesteri Whitefieldben, ahol Ráv Guttentag több mint harminc éven 
keresztül  volt  rabbi,  sikeresen épített  fel  egy mikvét,  hogy ösztönözze a 
közösséget  a ,טהרת המשפחה   a  családi  tisztaság  törvényeinek  betartására. 
Kezdeményezésére érüvöt alakítottak ki a zsinagóga köré, hogy növelje és 
könnyítse a sábesz megtartását. 
A  rabbi  fontosnak  tartja,  hogy  a  Tóra  minél  több  zsidó  emberhez 
eljuthasson, s ennek érdekében egy kolelt is alapított, melynek a Whitefild 
Sul lett a központja. Ráv Guttentag a helyi kile szükségleteinek kielégítése 
mellett  nyitott  szemmel  figyeli  a  Klál  igényeit  is.  Szenvedélye  a  חינוך 
micvája, a zsidó gyermekek oktatása, s így a zsidó iskolák működtetése, 
miért Angliában megalapította a Nemzeti Orthodox Zsidó Iskolák 
Szövetségét is. Nemzetközi összekötőként szolgál az amerikai székhelyű 
Zsidó Értekek Koalíciójában. 
Közösségi aktivizmusa felmenőitől eredeztethető, dédapja dr. Nathan 
Birnbaum az európai zsidóság egyik híres vezetője, az Agudat Israel 
szóvívője volt, míg néhai nagybátyja Jacob Brinbaum a szovjet zsidó jogok 
harcosa, a New York-i SSSJ alapítója volt. Törekvéseiben rendkívüli 
partnere a felesége, Rebecen Debbie, aki elismert tanár és író.  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KI TÁVÓ 

  פרשת כי תבוא 

„És kivezetett 
bennünket az 
Örökkévaló 

Egyiptomból erős 
kézzel és kinyújtott 

karral, nagy 
félelmetességgel, 

jelekkel és 
csodákkal.”  

LUÁCH 
Augusztus 27.  

Szombat      
bejövetele: 19:15           

Augusztus 28.                  
Szombat   

kimenetele: 20:20  

Augusztus 29.                 
א' דסליחות

ADOMÁNYOZÁS 
Legyen Ön is részese az egyik legszebb micvának, a cedáká parancsolatának és 
segítse Hitközségünk hitéleti és emberbaráti céljait! Köszönjük! www.maoih.hu 

http://www.maoih.hu
http://www.maoih.hu


Ki távó  
(5Mózes 26:1–29:8.) 
„És tesz téged az Örökkévaló fejnek és nem 
faroknak, [és mindig felül fogsz lenni és nem leszel 
alant, ha hallgatsz az Örökkévaló, a te Istened 
parancsaira, melyeket én ma neked parancsolok, 
hogy megőrizd és megtedd.]” (5Mózes 28:13.) Miért 
áll duplán? Teljesen nyilvánvaló, hogy ha fejnek 
tesz, akkor nem faroknak. Előfordul néha, hogy az 
embernek jobb lenni faroknak mint fejnek. Úgy 
ahogy tanuljuk a Misnában, az Atyák bölcs 
tanításainál: „inkább farka légy az oroszlánoknak, 
mintsem feje a rókáknak.” (IV. fejezet, 20.) Ezért 
mondja a Tóra: „tesz téged az Örökkévaló fejnek” – 
fejek feje leszel,  „nem pedig faroknak” – nem leszel 
feje a faroknak, vagyis feje leszel az oroszlánoknak, 
nem pedig feje a rókáknak – az Ajhév Jiszroél 
miApte tanítása alapján.


„[…] hallgattam az Örökkévaló az én Istenem 
szavára, cselekedtem mind a szerint amit nekem 
parancsoltál.” (5Mózes 26:14.) Azt mondja RáSI: 
boldog voltam és másokat is boldoggá tettem 
általa. Hogy találunk utalást RáSI szavaira a Tóra 
mondatában? Azt mondják Bölcseink a Talmudban, 
hogy „általában az eladó szomorú és a vevő boldog 
de a Tóra adásnál az Örökkévaló volt az eladó és 

boldog volt” (Bráchot 5.), és boldoggá tette Izrael 
népét is. Ezt mondja a Tajre:  „cselekedtem mind 
azon dolog szerint, amit nekem parancsoltál”, – 
ahogy Te, Örökkévaló a Tóra adásnál boldog voltál, 
és boldoggá tettél minket, így tettem én is – a nagy 
pozsonyi Chászám Szajfer tanítása alapján.


„És reád szállnak mindezen áldások és elérnek 
téged, midőn hallgatsz az Örökkévaló a te Istened 
szavára.” (5Mózes 28:2.) Mi az, hogy elérnek téged? 
Mit akar ezzel jelezni nekünk a Tóra? Előfordulhat, 
hogy az Örökkévaló ad valami jót az embernek, de 
számára ez úgy tűnik mintha rossz lenne, és ezért 
menekül tőle, és ez a jó nem éri el. Erre imádkozott 
Dávid király is: „Csupa jóság és kegy üldöznek 
engem életem minden napjaiban, […]” (Zsoltárok 
23:6.) Néha az embernek nincs elég értelme, nincs 
elég esze, hogy ő szaladjon a jó és a kegy után, 
hanem menekül tőle és mintegy saját magát 
visszatartja tőle. Ezért imádkozott Dávid király, hogy 
üldözze, és érje is utol őt a kegy. Ezt mondja itt a 
Tajre: „És reád szállnak mindezen áldások és 
elérnek téged, midőn hallgatsz az Örökkévaló a te 
Istened szavára.” – elérnek téged még akkor is, ha 
menekülsz tőlük, mert az Örökkévaló a te javadat 
akarja, és azt, hogy kiérdemeld az áldásokat – 
magyarázza nekünk a Báál Sém Tov.


Gut sábesz! 	 	 	 Paskesz Zev
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RÁV REICH JÁKOV KOPPEL JORCÁJTJA 
Idén augusztus 25-ére esik Budapest emblematikus 
orthodox főrabbijának, Reich Jákov Koppel (1838–
1929) rabbinak az évfordulója, elul 17. Verbón látta 
meg a napvilágot, ahol nagyapja – kiről nevét is 
kapta –, Jákov Koppel Altenkunstadt volt a rabbi. 
Apja, Ráv Reich Ávrahám Jechezkiél trencsénbáni 
rabbi volt, aki fiát az ország két legnagyobb 
jesivájába küldte tanulni, Pozsonyba Ktáv Szófer 
mellé, és Nagyváradra Landesberg Jicchák 
rabbihoz. 22 évesen a szobotisti hitközség rabbija 
lett, ahol apósa helyét foglalta el, majd 12 év után 
nagyapja örökébe hívták. 1890-ben elfogadta a pesti 
orthodoxia meghívását, majd működése alatt 
felvirágzott a fővárosi vallásos zsidóság, felépültek a 
mai napig használatos intézmények, így a Kazinczy 
Sul, a mikve stb. Törekvéseinek széleskörű 
elismerése volt a királyi tanácsosi címe és, hogy a 
felsőház tagja lehetett. Emlékéből fakadjon áldás! 
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