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Dragi prieteni, 

Purimul este cea mai veselă sărbătoare din întreg
calendarul evreiesc, ziua în care numele lui Haman este
acoperit de zgomotul celor care ascultă povestea și ziua
în care râdem, cântăm, dansăm și bem alcool, doar
pentru a marca fericirea acestei sărbători. Ziua în care
ne întrecem cu prietenii pentru cel mai original și mai
bine confecționat costum și în care îi mulțumim Esterei
pentru că ne-a salvat de la pieire. 

Iată-ne ajunși și în Purimul acestei perioade atipice,
care, sperăm cu toții, se va încheia cât de curând. Poate
vă întrebați cum am putea să fim la fel de veseli și anul
acesta. Poate vă gândiți la cât de mult vă lipsește
atmosfera din sinagoga plină de oameni costumați pe
care o revedeați an de an. Poate vă e dor de humântașii
degustați alături de prieteni și întreaga familie. Și nimic
din toate acestea nu e greșit. Însă, iată cum tot Ester ne
învață și peste atâția ani cum să reușim.

Când totul părea pierdut pentru poporul ei, Ester a ales
să creadă că totul ar putea să aibă altă turnură. Că nu
trebuie să se termine așa cum a decis Haman și destinul
întruchipat prin zaruri. Și datorită acestei încrederi pe
care a avut-o în puterea schimbării unor evenimente ce
păreau deja inevitabile și a unchiului său, Ester a reușit
imposibilul. A reușit să schimbe soarta unui întreg popor
și să schimbe modul de a gândi al celui mai puternic om
al vremurilor pe care le trăia. Și nu s-a oprit aici. A reușit
și să înfrângă dușmanul care îi amenința familia și
semenii și să îl facă să dispară.



În momentele acestea și în alte clipe grele, ar trebui să
ne dăm nouă puțin timp și să încercăm să îi găsim pe
Ester și pe Mordechai în noi. Într-adevăr, este puțin
probabil că vom reuși să schimbăm soarta întregii
omeniri sau a unui popor. Însă, ce putem face este să ne
sfătuim cu membrii familiilor noastre și să găsim cel mai
potrivit mod de a celebra această sărbătoare și de a
schimba o zi ce pare o altă zi din mijlocul unei pandemii
în cea mai fericită zi, în care ne vom costuma, vom râde
și ne vom îmbrățișa. 

Purim Sameach și fie ca următorul Purim să îl petrecem
în sinagoga plină de oameni costumați și gragere
zgomotoase!



Purim începe pe 14 Adar (25 Februarie 2021) şi
durează 2 zile. Ca orice sărbătoare evreiască, ea
începe la apusul soarelui.

Când sărbătorim Purimul?

De ce Purim?
Inţelesul cuvântului "Purim" este "sorţi" şi se refera
la metoda folosită de Haman pentru a alege data la
care să-i extermine pe evrei.

Povestea sărbătorii 
Povestea Purimului, a avut loc acum aprox. 2300 ani
și este scrisă în Meghilat Ester, pe care o citim de în
aceste zile. Eroii poveștii sunt Ester, o tânără evreică
din Persia şi Mordehai, vărul ei mai în vârstă, care o
crescuse.

Regele Persiei, Ahasveroş, se înfurie pe soţia lui,
Vashti, care refuză să participe la o petrecere la care
o chemase, așa că pune ca aceasta sa fie alungată.
Regele caută o nouă soţie şi dintre toate fetele din
ținut, el o alege pe Ester. Cei doi se căsătoresc fără
ca regele  să-şi dea seama că este evreică.



Personajul negativ din această poveste este
sfetnicul regelui, Haman. Acesta îi urăşte pe evrei şi
plănuieşte să-i distrugă pe toţi, pentru că Mordehai,
vărul Esterei, refuză să i se închine. Haman îi spune
regelui Ahaşveroş: "Există un popor care este
răspândit printre toate popoarele din toate provinciile
regatului tău. Legile lor sunt diferite de legile altor
naţiuni şi nu respectă decretele regale; în concluzie, nu
se cade ca domnia ta, regele, sa-i toleraţi."( Meshilat
Ester 3:8.) Haman pune la cale un complot pentru a-i
extermina pe toti evreii din regat.

Mordehai vine la Ester şi o roagă să-şi folosească
poziţia influentă pentru a-i vorbi regelui în numele
evreilor. De obicei, nu i te puteai adresa regelui
decât dacă acesta te chema la el. Pedeapsa pentru a
te fi adresat regelui fără invitație era moartea. 

Ester se hotărăşte să discute cu el oricum, dar mai
întâi se pregăteşte ţinând post timp de trei zile.

Regele Ahaşveroş o întâmpină totuşi cu bunăvoinţă
pe Ester, ea îi mărturiseşte ca este evreică şi că
Haman încearcă să o omoara pe ea şi pe poporul ei.
Amintindu-și că însuși Mordechai îi salvase viața
regelui cu ani în urma, regele decide să salveze
poporul evreu de decretul lui Haman, iar pe Haman
să fie cel pedepsit. 



Mishteh
o petrecere festivă,

costume, gustări și băuturi
 

Mishloach Manot
oferim dulciuri și alimente

prietenilor
 

Matanot La-Evyonim
oferim daruri 

persoanelor nevoiașe
 

Meghilat Ester
ascultăm povestea 

Cele 4 Mitzvot de Purim



Purimul este sărbătorit o zi mai târziu în Ierusalim.

Cartea Esterei (Meghilat Ester) este singura carte din
religia noastră în care nu este menționat numele lui
Dumnezeu.

În 1945, Purimul a fost celebrat de soldați americani chiar
în castelul doctorului Joseph Goebles. 

Numele iudaic al lui Ester era Hadassa. 

Purim este cu o lună și o zi înaintea Pesachului în orice
calendar.

Războiul din Golf s-a terminat într-o zi de Purim.

În Israel, toți cei care se duc la muncă într-o zi de Purim
o fac costumați, fie că vorbim de directorii corporațiilor
sau de asistentele medicale.

Cel mai căutat costum pe Google în perioada Purim-ului
este cel care vă dă ocazia să deveniți căprioara Bambi.

Autorul Cărții Esterei este încă necunoscut, ea fiind
atribuită uneori vărului ei, Mordechai, iar alteori
profetului Ezra.

Haman este primul personaj negativ și primul dușman al
evreilor care apare în istoria noastră.

Știați că...





Descoperă cele 5 diferențe: 



Crează-ți propria cutiuță pentru a
oferi Mishloach Manot



Printează masca preferată și costumează-te
într-unul din personajele de Purim

Ester

Ahashverosh



Printează masca preferată și costumează-te
într-unul din personajele de Purim

Haman

Mordechai





Descoperiți cuvintele de mai jos
folosind codul secret:

4  9  8  5  6

6  10  3  5  0  1  2      10  7  2  11  10  8

11  1  6  1   

6         8           10        11  1  5
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