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Meghívó Tu biSvát-i vacsorára
„Az igaz mint a pálmafa virul, mint cédrus a Libanonban nagyra nő; elültetve az
Örökkévaló házában, Istenünk udvaraiban virítanak.” (Zsoltárok 92:13–14.
Vasárnap este köszönt be Svát hó 15-ike, mely napot szokás a fák újévének is
nevezni. A hagyomány szerint ezen a napon dől el, mi lesz az egyes fák sorsa, vajon
fejlődni, nőni fognak-e és bő termést hoznak majd vagy tönkremennek
Január 16-án, a minche-máriv imádság után, 17:00 órától a Dob utcai székház
harmadik emeleti dísztermében Tu biSvát-i vacsorát tartunk, melyre szeretettel
várunk minden érdeklődőt. A Tórában felsorolt termények mellett további ízletes
gyümölcsökkel megterített asztalokkal várjuk az ünneplő közösséget, hogy a
legalább tizenöt termés elfogyasztása után elmondhassuk a  שיר המעלותzsoltárokat is.
A vacsorán Aubrey Hersh rabbi fog előadást tartani.
Hersh rabbi Londonban született és nevelkedett,
majd a Gatesheadben és Jeruzsálemben járt jesivába.
A Jewish Learning Exchange egyik vezető tanára, aki
a háláchá mellett lozó át és történelmet is tanít. A
londoni Imperial War Museum és a jeruzsálemi Yad
Vashem munkatársa. Több ismeretterjesztő könyv
szerzője, emellett pedig az elmúlt húsz évben több
m i n t 2 5 0 z s i d ó ö r ö k s é g g e l é s Ho l o k a u s z t
megemlékezéssel összekötött túrát szervezett

HETISZAKASZ:

BÖSÁLÁCH

פרשת בשלח
„Akkor énekelte
Mózes és Izrael ai ezt
az éneket az
Örökkévalónak és
szóltak, mondván:
Hadd énekelek az
Örökkévalónak, mert
fenségesen fenséges
volt, lovat és lovasát a
tengerbe döntötte.”

A vacsorát a Hanna Garden Glatt Kóser Étterem készíti.
Az előétel gránátalmás mangósaláta, kacsamell carpaccio karamellizált körtével és
bulgursalátával, a főétel csirke tagine aszalt gyümölcsökkel és áfonyával töltött
almával, utána desszertként süteménykülönlegességek E áttól. A program alatt a
gyermekeknek arcfestést és kézműves foglalkozást is szervezünk
Az eseményen való részvétel felnőttek részére 4900 Ft, mely hozzájárulást jelent az
est megrendezéséhez és a hitélet további fejlesztéséhez. A Tu biSvát-i előadásra és
vacsorára a regisztracio@maoih.hu e-mail címen várjuk a jelentkezéseket.

LUÁCH
Jan. 14. Szombat

ADOMÁNYOZÁS

bejövetele: 16:00

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

Jan. 15. שבת שירה

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

Jan. 17. ט''ו בשבט
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Szombat
kimenetele: 17:11
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szemben. Ez megmagyarázza azt is, miért tett itt a
Teremtő természetfeletti csodákat, hiszen
megmenthette volna őket természetes úton is.
Hogyan? Úgy, hogy Izrael népe háborút folytatott
volna az egyiptomiakkal és legyőzték volna őket. Ha
így lett volna, akkor ez csak nekik lett volna
segítség de a későbbi generációk azt gondolhatták
volna, hogy azért győztek a zsidók mert sokan
voltak, ha viszont kevesen lennének akkor le
lehetne győzni őket. Most azonban, hogy az
Örökkévaló természetfeletti módon küzdött a
zsidókért, a következő generációk is félni fognak
háborút vívni ellenük. „[…] álljatok meg és lássátok
az Örökkévaló segítségét […] mert amint láttátok
az egyiptomiakat ma”, hogy harcolnak ellenetek
„nem látjátok többé őket ezentúl soha”, soha
többé a későbbi generációkban sem, mert az
„Örökkévaló harcol érettetek” (Rabbi Menáchem
Katz Prosztic).

Bösálách
(2Mózes 13:17.–17:16.)
„[…] és kiáltottak Izrael ai az Örökkévalóhoz.”
(2Mózes 24:10.) – A fájdalom, a megpróbáltatás
nem véletlenül jön az emberre. Aki azt gondolja el
tud szökni, meg tud menekülni előlük, az arra az
asszonyra hasonlít, akinek mikor elkezdődnek a
szülési fájdalmai átmegy egy másik szobába, azt
gondolván, hogy ott majd megszűnnek a fájdalmak.
Egyetlen tanács, egyetlen megoldás van: az
Örökkévalóhoz fordulni és imádkozni, úgy ahogy áll
a Zsoltárokban: „A szorongásból szólítottam az
Örökkévalót, tág térrel meghallgatott engem az
Örökkévaló.” (118:5.) A Baál Sém Tov tanítja, mikor
Izrael ai látták az Egyiptomiakat, hogy üldözik
őket, tudták, hogy nem tudnak megszökni,
elmenekülni előlük, csak egy megoldás van „[…] és
kiáltottak Izrael ai az Örökkévalóhoz.”

„És megmérték az ómerrel és nem kapott fölöst, ki
többet szedett, aki pedig kevesebbet szedett,
annak nem volt fogyatkozása; ki ki az ő evése
szerint szedett.” (2Mózes 16:18.) – Pontosan így
van ez a párnószenél, a megélhetésnél.
Mindenkinek meg kell tennie saját igyekezetét –
„istádlut”-át –, hogy megkeresse a napi kenyerét. A
túlzott „istádlut” nem fog nagyobb párnószet hozni,
mint ahogy a kevesebb sem fog semmit sem
elvenni. Mindenki a tápláléka szerint fog venni, úgy
ahogy ki lett szabva az égből Rajs Hásonotól, Raj
Hásonoig.

„És mondta Mózes a népnek: ne féljetek, álljatok
meg és lássátok az Örökkévaló segítségét, melyet
majd cselekszik ma veletek, mert amint láttátok az
egyiptomiakat ma, nem látjátok többé őket ezentúl
soha. Az Örökkévaló harcol érettetek, ti pedig
hallgassatok!” (2Mózes 14:13–14.) – Az Örökkévaló
segítsége itt úgy nyilvánult meg, hogy Ő küzdött
értük az egyiptomiak ellen, de ez a segítség nem
csak ennek a generációnak szólt, hanem a
későbbieknek is. Ez azt jelenti, hogy sem az
egyiptomiak, sem más népek nem fognak többet
háborúzni Izrael ellen, miután látták, hogy az
Örökkévaló küzdött értük az egyiptomiakkal

Gut sábesz!

RÁV LÖBLOVICS DOV JORCÁJTJA
Idén január 10-ére esik a kiskőrösi rabbi, Ráv
Löblovics Dov (1867–1936) évfordulója, svát 8. Apósát,
Ráv Rubinstein Mesulámot (1846–1898) követte a
k i s kő r ö s i r a b b i s z é k b e n . E l s ő d o l g a a j e s iva
megszervezése volt, ahol jellemzően 20–50 növendék
tanult. A bóchereit a felelősségteljes életmódra is
tanította; reggelenként amíg tanítványai a nagyzsinagógában imádkoztak, addig ő a kis tanházban
dávenolt, de ha arra gyanakodott, hogy egy ifjú
esetleg késett volna a sáchriszról, akkor csak annyit
kérdezett, hogy melyik tilemet mondták reggel… –
ennyi pedig éppen elég volt ahhoz, hogy a fiú soha
többé ne késsen el sehonnét sem. Gyermektelenül élte
le az életét, de tanítványok százai tisztelték benne a
mester mellett az apát is. Könyve  דיבובי חןcímen jelent
meg 1933-ban. Emlékéből fakadjon áldás!
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Paskesz Zev

