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Purim	  –	  Tanker	  og	  traditioner	  

Purim	  falder	  altid	  fire	  uger	  før	  pesach,	  nemlig	  d.	  14.	  Adar.	  Adar	  bliver	  set	  som	  årets	  ”glade”	  
måned.	  

Dette	  med	  henblik	  på	  fejringen	  af	  purim	  (pur=lod)som	  må	  anses	  at	  være	  årets	  mest	  løsslupne	  og	  
lystige	  fest.	  

Purim	  fejres	  til	  minde	  om	  historieske	  hændelser,	  der	  fandt	  sted	  i	  Persien	  (Det	  nuværende	  Iran)	  
omkring	  485	  f.a.t.,	  og	  som	  er	  beskrevet	  i	  Esthers	  Bog,	  Megillat	  Esther,	  der	  er	  en	  af	  skrifterne	  i	  Den	  
Jødiske	  Bibel	  /Tenach.	  

For	  2500	  år	  siden	  levede	  der	  i	  det	  persiske	  rige	  mange	  jøder	  i	  social	  velstand,	  men	  uden	  retslig	  
beskyttelse.	  Historien	  som	  vi	  læser	  om	  i	  Esthers	  bog,	  handler	  i	  store	  træk	  om	  den	  enevældige	  
konge	  Aharsverus	  og	  hans	  onde	  rådgiver	  Haman,	  der	  vil	  udrydde	  den	  jødiske	  befolkning	  i	  landet.	  
Det	  lykkedes	  Esther,	  kongens	  dronning	  og	  jøde,	  sammen	  med	  sin	  onkel	  Mordechai	  at	  redde	  
jøderne	  fra	  Hamans	  planlagte	  udryddelse.	  Det	  er	  I	  den	  grad	  en	  sejr	  og	  glæde	  for	  det	  jødiske	  folk.	  	  

Man	  kan	  anse	  Hamans	  plan	  for	  at	  være	  verdenshistoriens	  første	  antisemitiske	  angreb.	  Her	  ønsker	  
man	  at	  udslette	  en	  hel	  befolkningsgruppe	  udelukkende	  fordi	  de	  er	  jøder.	  

Navnet	  Purim	  henviser	  til	  den	  lodtrækning,	  som	  Haman	  lod	  foretage	  for	  at	  finde	  frem	  til	  den	  dag,	  
hvor	  jøderne	  i	  det	  persiske	  rige	  skulle	  udryddes.	  

Purim	  markeres	  i	  tre	  dage:	  

Den	  13.	  Adar:	   Taánit	  Esther,	  en	  fastedag	  til	  erindring	  om	  de	  tre	  dages	  faste,	  som	  
dronning	  Esther	  gennemførte	  før	  hun	  trådte	  frem	  for	  kongen	  og	  talte	  
sit	  folks	  sag.	  

Den	  14.	  Adar:	   Den	  dag,	  hvor	  Purim	  fejres	  i	  størstedelen	  af	  verden,	  også	  her	  i	  Danmark.	  

Den	  15.	  Adar:	   Kaldet	  Shushan	  Purim,	  den	  dag,	  hvor	  indbyggerne	  i	  hovedstaden	  
Shushan	  fejrede	  sejren	  over	  fjenden.	  Shushan	  var	  omgvet	  af	  en	  bymur,	  
og	  endnu	  i	  vores	  dage	  fejres	  Purim	  d.	  15.Adar	  i	  byer,	  der	  fra	  oldtiden	  
har	  været	  omgivet	  af	  en	  mur,	  bl.a.	  Jerusalem.	  

	  

	  

	  



Traditioner:	  

• Selvom	  kvinder	  i	  mange	  tilfælde	  er	  fri	  for	  at	  udføre	  religiøse	  pligter,	  er	  kvinder	  til	  Purim	  
forpligtet	  til	  at	  høre	  oplæsningen	  af	  Megillat	  Esther	  samt	  den	  tilknyttede	  bracha.	  

• Det	  er	  en	  tradition	  at	  larme,	  hver	  gang	  oplæseren	  nævner	  Haman,	  for	  at	  symbolisere,	  at	  
Hamans	  navn	  og	  ondskab	  ikke	  skal	  have	  plads	  blandt	  os.	  

• Det	  er	  en	  tradition	  at	  lave	  og	  spise	  Hamantaschen	  (gærkager	  med	  indhold	  af	  birkes	  med	  
honning	  eller	  chokolade)	  

• Det	  er	  en	  tradition	  at	  man	  til	  Purim	  klæder	  sig	  ud,	  og	  holder	  karnevalslignende	  fester.	  
• Ved	  festmåltidet	  d.	  14.	  Adar	  tilskyndes	  der	  til	  at	  drikke	  alkoholiske	  drikke	  
• Det	  er	  en	  tradition	  at	  man	  giver	  spiselige	  gaver	  (Mishloach	  Manot)til	  bekendte,	  familie	  og	  

venner.	  
• Det	  er	  også	  en	  tradition,	  at	  man	  som	  altid	  ved	  jødiske	  fester,	  betænker	  de	  trængende	  

blandt	  os.	  

	  

Vi	  markerer	  Purim	  på	  skolen,	  mandag	  d.	  21.	  marts,	  med	  oplæsning	  af	  Megillat	  Esther,	  udbringning	  
af	  Misloach	  Manot,	  årets	  purimstykke	  ved	  5.	  kl.	  og	  udklædningsfest.	  Læs	  om	  hele	  dageog	  vores	  
senere	  fest	  på	  intranettet	  på	  opslagstavlen.	  

Der	  er	  oplæsning	  af	  Megiltah	  Esther	  i	  synagogen	  onsdag	  d.	  23.marts	  ca.	  kl.	  19.00	  

	  

Med	  disse	  ord,	  ønsker	  jeg	  på	  Carolineskolens	  vegne,	  en	  god	  Purim	  til	  alle.	  

	  

Charlotte.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  


