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Benjamin bbár mmicvája
Nyíregyházán

Meghívó
Közgyûlés  Február 15-én
A Hitközség vezetõsége meghívja a hitközség tagjait a 

ffeebbrruuáárr 1155-éénn,, vvaassáárrnnaapp,, 1155 óórrááttóóll
tartandó, a Fák ünnepével egybekötött közgyûlésre, ami a
Mártírok tere 6. sz. alatt lévõ hitközségi épületben kerül megren-
dezésre. Az ünnep alkalmából a Nõegylet gyümölcsöket tálal fel a
vendégeknek.

A közgyûlés napirendi pontjai:

1. 1997. évi beszámoló a vezetõségválasztás óta végzett  

munkáról

2. 1998. évi munkaterv ismertetése

3. 1998. évi költségvetés elfogadása

4. Egyebek
A napirend fontosságára tekintettel kérjük a tagság minél nagy-
obb létszámban való megjelenését!

hittestvéri üdvözlettel:
a Vezetõség

A zsidóság egy olyan nép, amely
szét van szóródva az egész világon
Oroszországtól Ausztráliáig, az
Egyesült Államoktól Kínáig. Sok-
szor éppen egy adott család tagjai
élnek a Föld különbözõ pontjain.
Úgy tûnik azonban, a távolság nem
vezet a kötelékek fellazulásához.

Benjamin Bodnar az Egyesült Ál-
lamokban él. Dédapja, Németi Sán-
dor, a nyíregyházi Ortodox Izraelita
Hitközség híres elnöke volt, aki a vá-
ros polgári életében is jelentõs szere-
pet töltött be. A sors szeszélye, hogy
városunkban csak az ortodox zsina-
góga maradt meg a háború után, így
Benjamin megvalósíthatta azt a gon-
dolatát, hogy - bár micva lévén -
dédapja hitközségében tartsa meg az
ünnepséget. El is érkezett 1997. de-
cember 29-e, egy nem túl napsütéses
idõvel. Reggel 9 óra elõtt már sür-
gés-forgás a zsinagógában, megjött a
rabbi Frölich Róbert fõrabbi szemé-
lyében, és megérkezett az ünnepelt a
családtagjaival. Galambos Zoltán
hittestvérünk vezette az imát, majd a
szájfer kivétele után Benjámin töké-
letes kiejtéssel, minden nigunnal a
helyén énekelte az aznapi szakaszt.
A rabbi beszédében emlékeztette ar-
ra, hogy ez a Hitközség is otthona
már az ifjú zsidó férfinek. Az isten-
tisztelet után a Korona hotel díszter-
mében gazdagon megterített asztalon
kóser étel várta a vendégeket, majd
az ünnepelt és rokonai hegedû-
játékkal szórakoztatták a közönséget.

Benjámin azóta a zsidó férfitár-
sadalom önmagáért felelõs, teljes
tagja lett.
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Ros Chodes bencsolás
"Ros chodes bencsolás" február

21-én; olvashatjuk újságunk
Hitéleti Információk rovatában.
De mit is takar ez a kifejezés?
Hadd álljon itt egy rövid ma-
gyarázat azoknak, akik nem
tudják, vagy esetleg már elhomá-
lyosult elõttük.

Ros Chodes, - - vagy
"nyíregyháziasan "Ras Chajdis",
jelentése, a "hónap feje". Ez a
hónap elejére, elsõ napjára utal.
A "fej" kifejezés a héber nyelvben
mindig valaminek az elejére,
kezdetére utal. A Tóra elsõ sza-
vában is - - b'résit, ami
annyit jelent "kezdetben", szere-
pel a fej szó. A héber hónap 
- chodes - etimológiailag azonos
gyökerû a - chádás - "új"
szóval. Ebbõl arra lehet követ-
keztetni, hogy a 12, a Hold után
számított hónap a héber gondol-
kozásban a megújulást fejezi ki.
Hiszen a régi idõkben minden
hónap elején szemtanúknak kellett
jelenteniük, hogy látták az új
Holdat. Így a hónap elejét
ünneplõ imákkal a folyamatos
megújulásra emlékszünk.

A bencsolás szavunkat nem csak
a ros chodessel kapcsolatban
használjuk. Lehet bencsolni
étkezés elõtt, és után is, de lehet
lilevet, (vagy lulávot) is bencsol-
ni. Ez a szó a latin benedikció
szóból került a jiddis nyelvbe, és
tulajdonképpen áldásmondást
jelent. A zsidó életnek egyik jelen-
tõs eleme az áldásmondás. Egy
mindent megtartó jid naponta
közel 100 áldást mond el. Ezért a
ros chodes bencsolás tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy
elmondjuk a hónap elején mon-
dandó áldásokat, megáldjuk a
hónapot, az Örökkévaló áldását
kérjük a hónapra.

Ez a bencsolás tulajdonképpen
akkor történik, mikor a tényleges
ünnep elõtti szombaton a zsi-
nagógában kihirdetjük: ekkor, és
ekkor ros chodes lesz. A kihirde-
téssel egyetemben pedig meg is
áldjuk a következõ hónapot.
Ez az áldás a sábeszi lájnolás
után történik, mikor a máftir befe-

jezte az õ áldásainak bencsolását.
A cházán a "Jakum purkán" után
kezébe veszi a szájfert a Tóra-
olvasó asztalnál maradva, a
közösség pedig feláll, és elkezdi
mondani az áldás szövegét, amit a
cházán megismétel. Az áldás
szövege magyarul a következõ-
képp szól:

"Legyen a Te akaratod Örökkévaló, a mi Istenünk,

atyáinknak Istene, hogy ez a hónap jóra, és áldásra újuljon

meg ránk, és adj nekünk hosszú életet, békesség életét,

jónak életét, áldásnak életét, jó megélhetés életét, egészség

életét, olyan életet, amiben istenfélelem van, bûntõl való

tartózkodás van, olyan életet, amiben nincs szégyenkezés,

és pirulás, gazdagságnak és dicsõségnek életét, olyan

életet, amiben a Tóra iránti szeretet, és istenfélelem van

bennünk, és olyan életet, amiben az Örökkévaló megadja

szívünk kéréseit jóra, ámen szelá!

Õ, aki csodákat cselekedett atyáinkkal, és megváltotta õket

a szolgaságból szabadságba, Õ váltson meg minket minél

hamarabb, és gyûjtse össze szétszórtjainkat a Föld négy

sarkáról, Izrael minden tagját, és mondjátok: ámen!

A ......... hónap, ........... nap(ok)on jön ránk, és egész Izraelre

jóra.

A Szent, áldott Õ, újítsa meg ezt rajtunk, és az Õ egész

népén, Izrael házán, jóra, és áldásra, örömre, és vígasságra,

szabadulásra, és vigasztalásra, jó megélhetésre, és ellátás-

ra, jó életre, és békességre, jó hirekre, idõben jövõ esõkre,

teljes gyógyulásra, és minél hamarabbi megváltásra, és

mondjátok, ámen!"

Ros chodes bencsolás alkalmával,
a hölgyeknek "kifejezetten" szoká-
sos eljönni a zsinagógába sábesz-
kor. Ezért itt Nyíregyházán is

szeretettel várjuk a hitközség
hölgy tagjait minden ros chodes
bencsolásra. A hölgyek akár kid-
dist is készíthetnek.
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Kedves olvasóink!
Kérjük, ha tudomásukra jut, akár
itthon, akár külföldön, hogy vala-
ki szeretné rendszeresen megkap-
ni a Sófárt, de a szerkeztõségben
nincs meg a címe, kérjük értesít-
sen minket!

Készítessen 
igényes kivitelû, bronz

emléktáblát
elhunyt szerettei emlékére a

nyíregyházi zsinagóga falára!
Külfödi, és hazai hittestvérek

megrendeléseit várjuk.
További információért keresse fel
irodánkat, személyesen, vagy levél-
ben.

Külföldi olvasóink
figyelmébe:
Külföldiek számára az elõfizetési
díj egy évre 15 US dollár. Ez az
összeg bármilyen adománnyal
együtt az Országos Takarék-
pénztár és Kereskedelmi Bank
Rt. Nyíregyháza Rákóczi út 1.
szám alatt nyitott B. 51685
számú devizaszámlánkra  utal-
ható át. Magáncsekket egyál-
talán nem tudunk elfogadni. Más
csekk esetén pedig olyan magas
a kezelési költség, hogy az erede-
ti összeg alig marad meg.

Figyelem!
Ha bárkinek a címét, vagy
nevét helytelenül írtuk rá a
borítékra, kérjük, értesít-
sen minket! A külföldi
hittestvérektõl is ugyanezt
kérjük.

Az alábbiakban a Hitközség alap-
szabályának mellékleteit közöljük;
az elsõt, és a másodikat csak kivo-
natosan, míg a harmadik mellékle-
tet részletesen, mivel ez a Szociális
Bizottság mûködését szabályozza,
ami a Hitközség tagságát is érinti.
A negyedik melléklet - ami a veze-
tõk feladatkörét írja le - tulajdon-
képpen vázlatosan egyezik a Sófár
elsõ számában közöltekkel.

A Pénzforgalmi szabályzat megál-
lapítja a Hitközség bevételi forrásait,
a költségvetés elkészítésének kötele-
zettségét. Rendelkezik a napi pénz-
forgalom szabályairól, kifizetésrõl,
utalványozásról, vásárlásról, ellát-
mányról. Szabályozza továbbá a bér-
fizetés módját, és meghatározza a
Hitközség bankszámlái felett ren-
delkezõ személyeket.
Az Ügyiratkezelési Szabályzat meg-

fogalmazza, mi tekintendõ ügyi-
ratkezelést igénylõ iratnak. Szabá-
lyozza az ügyiratok minõsítését,
érkeztetését, és iktatását. Rendelke-
zik az iratok tárolásáról, és az ügyira-
tok selejtezésérõl.

A Szociális Bizottság
Mûködési Szabályzata

1. A Szociális Bizottság feladatai:
1.1. A vezetõség felé jelzi az eseti
vagy rendszeres szociális segélyben
részesülendõket. Javaslatát kellõ ala-
possággal, a javasolt támogatási
összeg vagy egyéb juttatás meg-
jelölésével írásban köteles benyúj-
tani.
1.2. Javaslatot ad a Hitközség hitéleti
és egyéb rendezvényein történõ
vendéglátás módjáról, anyagi vonza-
táról, az esetleges tagsági hoz-
zájárulás vagy belépõdíj összegérõl.
1.3. Felméri a peszachi, Ros Hasa-
nai, Jom Kippuri élelmiszerek, gyer-
tyák, üdvözlõkártyák, egyebek men-
nyiségi igényeit és javaslatot ad az
eladási árakkal kapcsolatban.
1.4. Javaslatot ad a tagság felé ingye-
nesen juttatandó élelmiszerekrõl
vagy egyéb eszközökrõl.
1.5. Kidolgozza és javasolja a te-
metkezési díjtételeket az eltérõ csalá-
di és egyéb viszonyok - egyedülálló,
házas, hitközségre ingatlant adomá-
nyozó - eseteire.
1.6. Gondoskodik a beteg hittestvé-
rek részérõl esetlegesen felmerülõ
fizikai támogatás módjáról.

2. A Szociális Bizottság mûködése:
2.1. A Szociális Bizottság vezetõje az
általános helyettes, tagjai a Nõegylet
vezetõje, és a Nõegylet három tagja.
2.2. A Szociális Bizottság határoza-
tait nyílt szavazással az egyszerû
többségi elv alapján hozza meg.
2.3. A Szociális Bizottság vezetõje
köteles folyamatos munkakapcsola-
tot tartani a vezetõség tagjaival, hogy
javaslatait kellõ idõben meghozhas-
sa, igazodva a különbözõ hitéleti és
egyéb rendezvények idõpontjaihoz.
2.4. A Szociális Bizottság tagjait
adott esetben - akadályoztatásuk ese-
tében - a Bizottság vezetõje által de-
legált személy(ek) helyettesíti(ik).
2.5. A Szociális Bizottság minden
egyes tagja magára nézve köteles

Az alapszabály mellékletei

elfogadni azt, hogy a vezetõség felé
tett javaslatok csak a vezetõség dön-
tését követõen vállnak végrehajt-
hatóvá, ill. nyilvánossá.

Mi történt?
H í r e k  N y í r e g y h á z á r ó l

 Elõzõ számunkban meghirdet-
tünk egy debreceni utat az ottani
Channuka ünnepségre, azonban ez
a kirándulás az érdeklõdés hiánya
miatt elmaradt. Helyette viszont
Hitközségünk "rögtönzött" egy kis
Channukai megemlékezést.  Ker-
tész Gábor hitközségi elnök felele-
venítette Izrael történelmét Dávid
királytól, a babiloni fogságon
keresztül a Makkabeusok fel-
lépéséig. Majd a Nõegylet vendé-
gelte meg a jelenlévõket finom
szendvicsekkel. Természetesen a
névnapi felköszöntõ sem maradha-
tott el. 
 Január 21-én S'mot szombatján

Galambos Zoltán sölössidesszel
lepte meg a zsinagógába járó férfi-
akat. A kocsonyás hal, mint mindig,
most is ízletesre sikerült.
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Sófár A nyíregyházi Izraelita Hitközség folyóirata címünk: 4400 Nyíregyháza Mártírok tere 6., tel.: (36) - 42-417-939 
Az újság belföldi megrendelõknek ingyenes, külföldre a postaköltséggel arányos elõfizetési összeget állapítunk meg: 15 Us dol-
lár egy évre. Az újság finanszírozására adományokat elfogadunk. A kiadásért felelõs: az Izraelita Hitközség vezetõsége 
Megjelenik 130 példányban. 

AAddoommáánnyyookk::
Färber Sándorné - 1.000 Ft
Feldman Ferenc - 4.000 Ft
Lajos Sternbach - 1.000 Ft
Maibaum László - 10.000 Ft
Markovics Miklós és neje - 1.000 Ft
Nánási János - 1.000 Ft
Simkovics József - 4.000 Ft

Az adományokat köszönjük.

AA NNÕEGYLET
összejöveteleit szerdánként

14:00-tól tartja.
Szeretettel várják az érdek-

lõdõket!

Az irodai ügyfélfogadás:
hétfõ - csütörtök: 10:00 - 13:00
Az iroda nyitva tart a fent jelzett napok-
ban 8:00 - 14:00 között, de kérjük
hittestvéreinket, hogy hivatalos ügyben
csak 10:00 és 13:00 között keressék fel
irodánkat.

A temetõ nyitvatartása:
1997. december 1-tõl 1998. április
29-ig: 8:00 - 12:00
1998. május 01-tõl  szeptember 20-
ig: 8:00 - 12:00 és 16:00 - 19:00
1998. október 01-tõl 1999. április
30-ig: 8:00 - 12:00
Ha valaki csak a fent jelzett idõpontokon
kívül tud  a temetõbe vagy az irodába láto-
gatni, azt kérjük elõre telefonon jelezni!
Az iroda telefonszáma: 417-939
A temetõ telefonszáma: 437-290

KKóósseerr hhúúss DDeebbrreecceennbbõõll!!

FFäärrbbeerr GGyyöörrggyy hhiitttteessttvvéérrüünnkk vváállllaall-
ttaa,, hhooggyy DDeebbrreecceennbbõõll eellhhoozzzzaa aa
kkóósseerr hhúússtt,, ééss eellvviisszzii bbáárrkkii llaakkáássáárraa..
AAkkiinneekk iillyyeenn iiggéénnyyee vvaann,, aazz FFäärrbbeerr
GGyyöörrggyyöött hhíívvjjaa tteelleeffoonnoonn:: 0066-5522-
331111-996688 ((DDeebbrreecceenn))..

A tenger dala
Hadd énekeljek az Örökkévalónak, mert igen fenséges,  
lovat lovasával együtt vetett a tengerbe.
Erõm és dalom Isten, aki segítségemre jött.
Õ az én Istenem, akit dicsõítek,
õseim Istene, akit magasztalok. 
Hadak Ura az Örökkévaló, Örökkévaló az õ Neve.
Fáraó hadszekereit és seregét a tengerbe dobta,
tisztjei java a Sás-tengerbe fulladt. A mélységek fedték el
õket, mint kõ, süllyedtek a mélybe.
Jobbod, Örökkévaló, erõtõl duzzad,
jobbod, Örökkévaló, szétveri az ellenséget.
Fenséged erejével pusztítod el az ellened kelõket;
ha elszabadul izzó haragod, mint a szalmát, emészti õket.
Haragod szelétõl feltornyosulnak a vizek,
mint a fal, állt a folyóvíz,
megdermedtek a mélységek a tenger közepén.
"Üldözöm elérem õket - mondta az ellenség -,
már osztom is a zsákmányt, kitöltöm rajtuk dühömet,
elõrántom kardom, és kezem elpusztítja õket!"
De szélviharod nyomán befedte õket a tenger,
mint az ólom, süllyedtek a háborgó vizekbe.
Ki hasonlítható hozzád az istenek közül, Örökkévaló?
Ki oly hatalmasan szent, mint Te,
dicsõségében félelmetes, csodatevõ?
Amint kinyújtottad jobbodat, elnyelte õket a föld. Szeretettel
irányítottad a népet, amelyet megmentettél, hatalmaddal
elvezetted õket szent hajlékodba.
Háborogtak a népek ennek hallatára,
remegés fogta el Filisztea lakóit.
Edom törzsfõi megijedtek,
Moáb hatalmasait remegés fogta el, 
Kánaán lakói mind kétségbe estek.
Rettegés és félelem fogta el õket,
hatalmas karod láttán némák lettek, mint a kõ,
míg átvonult néped, Örökkévaló,
míg átvonult a nép, teremtményed.
Elviszed és beülteted õket tulajdon hegyedre,
a lakhelyre, amelyet elõkészítettél, Örökkévaló,
Isten Szentélyébe, amelyet tulajdon kezeddel állítottál fel.
Az Örökkévaló fog uralkodni örökkön-örökké.

Smot 15, 1-19



V i s s z a m e n õ l e g :
Január 3. - Tévét 5.
Szidra: Vájigás  
Jehuda a testvérek nevében József elé lé-
pett a kritikus helyzetben, hogy kegye-
lemre bírja a fejedelmet. Józsefhez inté-
zett beszédében elmondta, hogy apjuk
már elveszített egy gyermeket - valószí-
nû, hogy szétszaggattatott - és ha most
Benjámint is elveszti, a bánat biztosan a
halálba vinné. Így arra kérte Józsefet Je-
huda, hadd maradjon õ Benjámin helyett.
Ennél a pontnál József nem tudta tovább
tartóztatni magát, kiküldött mindenkit ar-
ról a helyrõl, ahol voltak, és így szólt:
"Én vagyok József, él-e még atyám?" A
testvérei annyira megijedtek, hogy felel-
ni sem tudtak, így folytatta: "Én vagyok
József, akit eladtatok Egyiptomba. Ne
szomorkodjatok most, mert életfenn-
tartás miatt küldött engem Isten ide elõt-
tetek!" József elmesélte, hogy hogyan
lett belõle Egyiptom második embere,
aztán elmondta, hogy mi fog még történ-
ni, és kérte õket, hogy atyjukkal együtt
költözzenek Egyiptomba. Majd "nyakára
borult öccsének, Benjáminnak, és sírt, és
Benjámin is sírt az õ nyakán. És meg-
csókolta mindegyik testvérét, és sírt raj-
tuk." Olyan hangosan sírtak, hogy az
egyiptomiak meghallották a zokogást és
jelentették a fáraónak, hogy itt vannak
József testvérei. A fáraónak ez tetszett,
és õ is meghívta õket Egyiptomba. Já-
kob, mikor meghallotta, hogy a szeretett
fia, József mégis él, a szíve elgyengült,
és nem tudta elhinni a jó hírt. De amikor
meglátta azt a sok szekeret, amit József
küldött Egyiptomból, feléledt a lelke, és
ezt mondta: "Elég! Az én fiam, József
még él! Hadd menjek, hogy lássam õt,
mielõtt meghalnék!" Így telepedett le Já-
kob családjával Egyiptomban, a Gósen
földjén.

Január 10. - Tévét 12.
Szidra: Vájechi
Jákob 17 évig élt Egyiptomban, és 147
évet élt. Halála elõtt találkozott a fáraó-
val, és megáldotta õt! De megáldotta Iz-
rael - ezt a nevet kapta az angyaltól, aki-
vel birkózott - József két fiát Efrájimot,
és Menássét is, és az õ 12 fiát. Mikor
meghalt Izrael József parancsára be-
balzsamozták a testét, ami 40 napig tar-
tott, és 70 napig siratták. József vette a

múmiát és felment Kánaán földjére és el-
temette Izraelt Hebronban, a Machpéla
barlangban. Mikor Izrael meghalt a test-
vérek megijedtek. Azt gondolták, hogy
most, hogy apjuk halott József bosszút
áll rajtuk. De József sírva megnyugtatta
õket, hogy megbocsátott, így megvigasz-
talódtak. József 110 évet élt. Õt is bebal-
zsamozták, mert megeskette a testvéreit,
hogy ha visszatérnek Kánaán földjére,
amirõl megesküdött az õ atyáiknak, Áb-
rahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Is-
tene, hogy Ábrahámnak, és az õ utó-
dainak adja azt, tehát ha visszatérnek
oda, ott fogják végleg eltemetni õt.

Január 17. - Tévét 19.
Szidra: Smot  
József halála után több száz évvel két
fontos esemény történt. Elõször is Izrael
fiai elszaporodtak, és többen lettek az
egyiptomiaknál, másodszor
Egyiptomban olyan uralkodói dinasztia
támadt, aki már nem ismerte Józsefet.
Így mivel a héberek többen voltak náluk,
féltek: ha az országot megtámadják
Izrael ellenük fordul. Ebbõl következõ-
leg rabszolga sorba döntötték Izrael fiait,
és keményen sanyargatták õket. Isten
népe az Örökkévalóhoz kiáltott, és az
imák hangja felhatolt az egekig. Az
Örökkévaló szabadítót küldött egy kisfiú
személyében, akit Mó-zesnek neveztek
el. Mikor Mózes meg-született, a fáraó
mesterséges szaporulatszabályozást
vezetett be a hébereknél: minden fiúgy-
ermeket meg kellett ölni. Mózes szülei,
akik lájvik voltak, megpróbálták meg-
menteni a gyermeket, és az Isten gond-
jára bízva, egy kis kosárban a folyóvízre
tették. A kosárkában síró gye-reket a
fáraó lánya találta meg, így Mó-zes a
rabszolgák közül a legfelsõbb társadalmi
szintre, a fáraó otthonába került, ahol
mûvelt, hatalmas férfivá érett. Va-lahogy
mégis tudta, hogy valójában honnan
származik, mert cselekedetével bebi-
zonyította, érzi, Izrael az õ népe. Miután
egy héber rabszolga életének megmen-
téséért megölt egy egyiptomit, menekül-
nie kellett. A sors Jitróval, egy pappal
hozta össze, akihez elszegõdött pásztor-
nak, és elvette lányát Cipórát. Hosszú
idõ múlva meghalt a fáraó Egyiptomban,
és eljött Mózes ideje. Egy nap, miközben
a nyájat terelte, Mózes egy kissé mesz-
szebb ment, és eljutott a Hóreb hegyéig.
A hegyen egy különös látvány vonta ma-

gára figyelmét. Egy égõ bokor, ami csak,
és csak ég, de nem ég el. Mózes furcsál-
lotta a dolgot, ezért közelebb ment.
Mikor a közelbe ért, egy hang szólt
hozzá a bokorból, az Örökkévaló hangja:
"Mózes, Mózes! Én vagyok atyáidnak,
Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene!
Láttam az én népem nyomorúságát
Egyiptomban, és meghallottam a kiáltá-
sukat, és ismerem szenvedésüket. Ezért
leszállok, hogy megszabadítsam õket, és
bevigyem õket jó és tágas, tejjel, és
mézzel folyó földre, a Kánaán földjére.
Most azért menj, elküldelek téged a
fáraóhoz, hogy hozd ki onnan a népemet,
Izrael fiait" Mózes alkalmatlannak érezte
magát a küldetésre, és hosszú alkudozás
kezdõdött közötte és Isten között. Mózes
arra hivatkozott, hogy nem ékesszóló
ember õ. Isten erre, megengedte neki,
hogy testvére, Áron legyen a szóvivõ a
fáraó elõtt. Mózes majd a csodákat cse-
lekszi. Az Örökkévaló felhatalmazta
Mózest, hogy cselekedjen, aztán elküldte
õt. Mikor Mózes visszatért Egyiptomba
megmutatta a csodákat a hébereknek, és
ezután hittek neki, tényleg Isten küldte
õt. Eközben a nép helyzete egyre rossz-
abb lett.
Január 24. - Tévét 26.

Szidra: Váérá  
Mózes 80, Áron 83 éves volt mikor a fá-
raó elé mentek, hogy arra kérjék õt, en-
gedje el Izraelt három napi járó földre a
pusztába, hogy áldozzon az õ Istenének.
A fáraó arra kérte Áront, hogy tegyen
csodát. Áron a botját a földre dobta, ami
kígyóvá változott. A fáraó varázslói is
kígyóvá változtatták botjaikat, de Áron
kígyója lenyelte a varázslók kígyóit. A
fáraó szíve kemény maradt, és nem
engedte el Izraelt. A következõ nap Mó-
zes a folyó vizét vérré változtatta, és ki-
pusztultak a vízben élõ állatok. Mivel a-
zonban a fáraó varázslói is vérré változ-
tatták a vizet a fáraó makacs maradt. Er-
re válaszul Mózes csodája rengeteg bé-
kát hozott az egyiptomiakra, hogy még a
hálószobákban is békák voltak. Annak
ellenére, hogy a fáraó varázslói is ekképp
tettek, most már a fáraó feladta. Hivatta
Mózest, hogy távolítsa el a békákat. A
békák megdöglöttek, és hatalmas bûzlõ
kupacokba seperték õket. Mikor azonban
elmúlt a csapás a fáraó újra megmaka-
csolta magát. Erre válaszul Mózes tetvek
invázióját bocsátotta az egyiptomiakra,
amit amikor a fáraó varázslói meg-
próbáltak, kudarcot vallottak, és azt
mondták a fáraónak: ez már Isten ujja! A
fáraó azonban kemény maradt. A
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következõ csapásban bogarak árasztották
el egész Egyiptomot. Erre a fáraó már
megenyhült kissé, és megengedte, hogy
Egyiptomban áldozzanak. De Mózes
nem engedett: a pusztában fog áldozni
Izrael. A fáraó beleegyezett, de mikor
Mózes imájára eltávoztak a bogarak a
fáraó újra megkeményedett. A következõ
csapás a dögvész volt. Az egyiptomi házi
állatok mind elpusztultak, de a Gósen
földjén az állatok éltek. Bár a fáraó látta
ezt, mégis kemény maradt. A következõ
csapás embert, állatot egyaránt megtá-
madó fekély volt. A fáraó szíve mégis
kemény maradt. Ezután jégesõ követ-
kezett, de akkora, hogy a fáraó rögtön
hivatta Mózest, menjenek a pusztába
áldozni, csak jégesõ ne legyen többet.
Mikor azonban megszûnt a csapás, a
fáraó újból megmakacsolta magát.

Január 31. - Svát  4.
szombat bejöv.: 16:23, kim.: 17:32
Szidra: Bo
Mózes újbóli felszólítására a fáraó vala-
mennyi megenyhülést mutatott: elengedi
Izraelt, de csak a férfiakat. Erre jött a
nyolcadik csapás, ami sáskák hadát hozta
egész Egyiptomra. A sáskahad sötét-
séggel borította be a földet, és mindent
letarolt. A fáraó rögtön hivatta Mózest,
akinek az imájára egy erõs nyugati szél a
tengerbe fújta a sáskákat. A fáraó azon-
ban újra megkeményedett. Az utolsó
elõtti csapás három napos sötétség volt,
de a fáraó ezúttal sem enyhült meg. Az
utolsó csapásban Isten végigmenve egész
Egyiptomon megölt minden elsõszülöttet
emberétõl az állatéig, hiszen megmondta
a fáraónak Mózes által: "Izrael az én el-
sõszülöttem. Ha nem engeded el, én
megölöm a te elsõ szülöttedet." A csapás
a héber elsõszülötteket sem kímélte vol-
na, de az Örökkévaló rendelt egy meg-
váltást, ami által elkerülhették a halált.
Ez volt a pászka bárány, aminek a vérét,
ha felkenték az ajtófélfára az öldöklés el-
kerülte a családot. Azon az estén a hé-
berek a pászka bárányból készített va-
csorát fogyasztották kovásztalan le-

pényekkel, és keserû fûvel. Éjfélkor min-
den házban meghalt az elsõszülött, ki-
véve azokat, akik ajtaján ott volt a bá-
rány vére. A csapás bekövetkezte után a
fáraó rögtön hivatta Mózest, és azt
mondta, hogy menjenek mindenestõl.
Izrael 430 évig volt Egyiptomban.

Február 7. - Svát 11.
szombat  bejöv.: 16:34, kim.:17:42
Szidra: Besálách  
Mózes magával vitte József tetemét is, és
mivel Isten nem akarta, hogy a filiszteu-
sok felé menetelve a héberek megijed-
jenek a harctól, a tenger felé vezette
õket. Az Örökkévaló nappal felhõben,
éjjel tûzben vezette õket, amik a nép
elõtt haladtak mindig. Mikor a fáraó
ráébredt arra, hogy a héberek elmentek,
megbánta a dolgot, és összegyûjtve had-
seregét, utánuk eredt 600 harci szekérrel,
amin egyenként 3 katona állt, hogy visz-
szahozza õket Egyiptomba. Amikor
Izrael közelébe értek a héberek nagyon
megijedtek. Mózes az Örökkévalóhoz
kiáltott, majd kinyújtotta a pálcáját a
tenger felé, hogy az ketté váljon. A felhõ
Izrael mögé került úgy, hogy egész
éjszaka az egyiptomiak nem tudtak
közeledni Izrael felé, és ezalatt egy keleti
szél szárazzá tette a tengert, és a víz ketté
vált. A héberek szárazon vágtak neki az
átkelésnek, és a víz falként állt jobb és
bal felõl. Utánuk indultak az egyiptomi-
ak is, miközben már hajnalodott, és
Izrael átért a túlsó partra. Ekkor Mózes
kinyújtotta botját újból a tengerre, és a
két oldalt falként tornyosuló víztömeg
rázuhant az egyiptomiakra. Senki sem
élte túl a katasztrófát. Ekkor énekelte
Mózes és Izrael a A tenge dala címû
éneket az Örökkévalónak. (Magyar
fordítását a 4. oldalon.) A pusztai ván-
dorlásba belefogó Izrael elõször azért
zúgolódott a sivatagban, mert nem volt
víz, majd azért, mert nem volt mit
enniük. Elõször Mózes egy keserû vizet
tett ihatóvá, és ott az Örökkévaló
megígérte, ha Izrael megtartja rendelé-
seit, az õ gyógyítója lesz. Majd fürjeket,
és a mannát rendelt ételül a zúgolódó
hébereknek. Újra nem volt vizük, és
megint zúgolódtak. Mózes ezúttal egy
sziklából fakasztott vizet. Ezen a helyen
Izraelnek meg kellett ütköznie az
amálekitákkal. Mózes Áronnal, és Húrral
felment egy domb tetejére, hogy onnan
nézzék a csatát. Amikor Mózes felemelte
a kezét Izrael hajlott a gyõzelem felé,

mikor leeresztette az amálekiták. Mikor
Mózes keze elfáradt Áron, és Húr tartot-
ták a magasban, hogy Izrael gyõzzön.
Így gyõzte le Izrael Józsué vezetésével
az amálekitákat.

Február 14. - Svát 18.
szombat  bejöv.:16:45 - kim.:17:52
Szidra: Jitró  
Jitró, Mózes apósa meghallotta, hogy a
veje hogyan forgatta fel Egyiptomot, és
elment hozzá Mózes feleségével, és két
fiával együtt, akiket közben Mózes haza-
küldött. Jitró látva azt, hogy Mózesnek
milyen sok munkája van a népnek nyúj-
tandó igazságszolgáltatásban, bölcs taná-
csokkal látta el, hogy hogyan ossza meg
pozícióját másokkal, a fõbb ügyeket meg-
tartva magánál. Három hónappal az exo-
dus után az Örökkévaló átadta Mózesnek
a tíz parancsolatot Szináj hegyen.

Február 21. - Svát 25.
szombat bejöv.:16:56, kim.:18:02
Ros Chodes bencsolás! Ros Chodes:
febr. 26, 27!
Szidra: Mispátim  
Ebben a szidrában az ókori társadalmi
berendezkedésnek megfelelõen magánjo-
gi törvényeket adott az Örökkévaló Izra-
elnek, ami szabályozta a rabszolgaságot,
kiterjedt a büntetõjogra, kártérítésekre,
szociális rendelkezésekre, pénzügyle-
tekre, stb. Ezután a szövetség megkötése
következett áldozatok által, és Mózes
felment a hegyre, hogy ott legyen 40
napig, és további rendelkezéseket veg-
yen át az Örökkévalótól. 
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mindenkinek
Á l e f b é t  a l a p f o k o n

A következõ négy betû:
(TÉT) - T

(JOD) - J

(KÁF) - Ha pont van benne,
k-á, ha nincs, akkor erõs chá, 
mint a  , szó végén

(LÁMED) - L
Összefoglaló:
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Heti imarend:
péntek este: 17:00 -17:30
szombat reggel: 8:30 -
10:00
Szeretettel várunk férfi-
akat a minjenhez!


