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Mázl tov!Modernkori zarándokok Jeruzsálemben

Valamikor, a Szentély idejében, 
em berek tízezrei áradtak Jeruzsá
lem be, hogy együtt ünnepeljenek, 
bemutassák áldozataikat és részt 
vegyenek a Szimchát bét há soéva 
ünnepségen, amelyről, – ahogy 
múlt héten is írtuk – a Talmud azt 
mondja: aki nem látott ilyen ün
nepet, az nem látott még valódi 
örö möt. Szukkoti dvár Torájában 
többek között erről is beszélt 
Ober lander Báruch rabbi a Vas
vári Pál utcai zsinagóga udvarán 
felállított sátorban, felidézve an
nak a talmudi bölcsnek a vissza
emlékezéseit, aki leírja: Szukkot 
he tében a jeruzsálemi Szentély
ben nappal tanultak, éjjel táncol
tak, és csak pár percekre hunyta 
le a szemét, amikor barátja vállá
ra dőlve elnyomta az álom. 

Egy szukkoti sátor, szukka 
nagyon sokféle lehet. Lehet 

például egy épületen belül is 
akár, mint például a világ leg
nagyobb beltéri sátra, melyet 
a jeruzsálemni Waldorf Asto
ria szálló elmozdítható tetejű 
lobbijában állítottak fel. Idén a 
sátor berendezését – mely ter
mészetesen igazodik elegan
ciájában a szálloda elvárásai
hoz – egy ősi szőlőskert ihlet
te. A háláchikus szabályoknak 
is megfelelő sátor több mint 
250 fő befogadására alkalmas, 
és két további, hasonló mére
tű sátrat is felállítottak a szál
loda tetőteraszain. Szükség is 
van erre, hiszen – akárcsak az 
ókorban – napjainkban is so
kan „zarándokolnak” Jeruzsá
lembe Szukkot idején. 

Évek óta áll az Óbudai Zsi
nagóga előtti téren szukkoti 
sátor az ünnep napjain is. Idén 

azonban egy örömteli esemény 
kapcsán majd kétszeresére kel
lett növelni az amúgy sem kis 
alapterületű szukkát. 

Egy svédmagyar család 
örömünnepére érkező vendé
geknek kellett helyet csinál
ni: Dahlen Efráim, Mathias 
Dahlen és Staller Judit fia ünne
pelte bár micváját. Az ifjú bár 
micva fiút Faith Aser készítette 
fel a megmérettetésre, melyen a 
hetiszakaszt és a háftárát is felol
vasta Efráim, majd a barátok és 
rokonok előtt svédül és magya
rul is beszélt. A kétnyelvű család 
egyébként többszörösen kötő
dik Magyarországhoz, ahogy az 
az édesapa köszöntőjéből kide
rült, akinek ükapja innen ván
dorolt ki Svédországba más
fél évszázaddal ezelőtt, hogy ott 
rabbiként tevékenykedjen. 

Faith Aser ünnepi csokrot készít

Gratulálunk Fuchs Norbertnek 
és Gábriel Annának harmadik 
fiuk születése és körülmetélé
se alkalmából. Kívánjuk, hogy 
Lévit is neveljék a zsidó élet út
ján tóratanulásra, micvákra és 
zsidó esküvőre. A brit milára, 
melyet Köves Slomó rabbi és 
mohel végzett el, a Vasvári Pál 
utcai zsinagógában került sor.

Még lehet jelentkezni 
a sítáborra!

Az AlefKids idén is szervez 
csa ládi sítábort, melyet külön
legessé tesz a glatt kóser ellátás 
és a délutáni színes, változatos 
programok. 

Időpont: 
2016. december 21-27.

Helyszín: Ausztria, Murau 
Kreischberg régió

Jelentkezés:  
06/30-990-3694; 

zsuzsa.szilank@zsido.com

Zsidó Tudományok 
Szabadegyeteme

Szukkot végeztével tovább foly
tatódik a ZsTSz! Ezen a héten 
Oberlander Báruch rabbi elő
adásán egy kézfogásos gyógyí
tás talmudi történetét ismerjük 
meg, Faith Asertől pedig meg
tudhatjuk, hogy hogyan véleke
dett a Rebbe a Holokausztról.

Csatlakozzon Ön is! 
További információ 

és jelentkezés: 
268-0183; posta@zsido.com 
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Hetiszakasz
A Tóra egy tanúvallomással zárul

Imaidők a következő hétre (Ünnepi imarendünket lásd a mellékletben, vagy a www.zsido.com honlapon)

Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 17:15: Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 17:00: Ki teremtette a sátánt? (Oberlander Báruch előadása) 
  17:30 Délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 17:05: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 19.00: Tanulás, 19.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
UneSco: a zsidóknak nincs köze 

a Siratófalhoz

Kedden, Szimchát Torá ünne
pén aVözot Hábráchá (5Mózes 
33:1–34:12.) szakaszt olvassuk 
fel. Ezt a részt mindig ilyenkor 
olvassák fel a zsinagógákban. Ez 
a Tóra utolsó szakasza, befeje
zése. Felolvasása utána rögtön 
megkezdik a soron következő 
szakasz, az első szakasz (Brésit) 
felolvasását, hogy a folytonos
ság biztosított legyen.

Mint ahogy Jákob a fiait, 
(akikről a törzseket nevezték el) 
halála előtt maga köré gyűjtöt
te és mindegyiket méltatta érde
mük szerint az utolsó órák előtt, 
ezt tette Mózes is. Egész Izrael
hez szól az összefoglaló mondat: 
boldog nép, mert az Örökkéva
lóban bízhat. Az áldások után 
felment Mózes a Piszgá csúcsá
ra, de lejönni nem látta senki.

 

 

 

 

emelt fővel

nünk kell. Asszimiláció, örökös 
megfelelni akarás és öngyűlölet: 
ez nem a mi utunk.

A mi utunk önmagunk meg
őrzése hagyományainkon és ér
tékeinken keresztül. Az hogy ki
mondjuk: szerencsések vagyunk, 
hogy zsidók vagyunk. Megélhet
jük a földi poklot újabb három
ezer évig, de mindig emelt fővel 
fogunk járni!

Zsidónak lenni ajándék, ok 
az örömre, ünneplésre. A Tóra 
és a micvák áldások számunkra. 
Ezek kapcsolnak a Teremtőnk
höz, s teszik egy élhetőbb hellyé 
ezt a világot.

Drága barátaim! Amint a zsi
dó naptár legintenzívebb hónap
jának, tisrinek a végére érünk, 
már elfogadtuk Isten minden
hatóságát magunk felett Ros 
Hasanakor, már megbocsátást 
nyertek vétkeink Jom Kipurkor, 
egyesülhettünk Istennel és zsi
dó társainkkal a szukkoti sátor 
alatt, és lelkünket is kitáncoltuk 
Szimchát Tóra ünnepekor.

Itt az ideje, hogy kifejezzük: 
büszkék vagyunk zsidóságunk
ra. Zsidó vagyok. Büszke va
gyok.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
írása Levi Ravtzon írása 

nyomán

A kör a végéhez közeledik. Eb
ben az évben is mint mind
egyikben, végigolvastuk a Tórát, 
népünk történetét, és megannyi 
inspirációt nyertünk belőle.

A szombat reggeli Tóraolva
sások egyszerre jelentettek tanu
lást és kikapcsolódást. És amint 
újra kezdjük olvasását, megint 
csak lélegzetvisszafojtva hall
gatjuk, tudván az előttünk álló 
hosszú utat. Vajon ez alkalom
mal mit tanulunk ősapáinktól és 
ősanyáinktól?

De még mielőtt visszateker
nénk a Tórát a Jordán folyótól 
2500 évvel korábbra, olvassuk el 
még egyszer figyelmesen Mózes 
utolsó szavait, melyeket még ép
pen azelőtt ejtett ki, hogy végleg 
eltávozott volna. Hagyjuk ezeket 
az utolsó szavakat lelkünkbe ha
tolni: „Szerencsés vagy Izrael...”

Csodálatos szavak. Izrael zsi
dóinak mondta ezt Mózes. És 
Babilon zsidóinak, és azoknak, 
akik Tunéziában élnek, vagy 
Spanyolországban, Franciaor
szág ban és Amerikában. És 
azok nak, akik Magyarországon.

„Szeretett népem, zsidó tár
saim, milyen szerencsések is 
vagytok. Milyen csodálatos do
log zsidónak lenni.” És nem, 
zsidónak lenni nem örök átok. 
Nem is egy teher, amit cipel

Az UNESCO, az ENSZ Neve
lésügyi, Tudományos és Kul
turális Szervezete határoza
tot fogadott el, mely egyértel
műen tagadja a zsidó nép és a 
Templomhegy, illetve a Sira
tófal kapcsolatát. A nemzetkö
zi botrány hatására kedden is
mét megvizsgálták – majd újra 
megszavazták a határozatot.

A 24 ország által támoga
tott állásfoglalás hatására Iz
rael felfüggesztette az együtt
működést az ENSZ kulturális 
szervezetével. Irina Bukova, 
az UNESCO főigazgatója köz
leményében elismerte, hogy a 
Siratófal a judaizmus legszen
tebb helye, Jeruzsálem örök
sége oszthatatlan és az összes 
ott élő közösségnek joga van 
hozzá, hogy elismerjék kap
csolatát és közös történelmét 
a várossal.

„Az ENSZnek az a kísérlete, 
hogy elszakítsa Izrael Államot 
Jeruzsálemtől, figyelmen kívül 
hagyva azokat a kötelékeket, 
amelyek Izraelt a fővárosához 
kötik, egy újabb bizonyíték arra 
a hatalmas Izraelellenes elfo
gultságra, amely az ENSZt jel
lemzi” – írta közleményében 
Donald Trump. Hillary Clinton 
vezető külpolitikai tanácsadója 
és több más amerikai jogalkotó 
is elítélte az állásfoglalást.

A Siratófal, mely a második 
jeruzsálemi Szentély külső fala 
volt, a legszentebb hely, ahol ma 
zsidók imádkozhatnak. Az Ál
Ákszá mecset, az iszlám harma
dik legszentebb helye, a hegy te
tején található. Zsidók, bár bizo
nyos megkötésekkel felmehetnek 
a hegyre, nem imádkozhatnak, 
sőt, még imádkozásra utaló gesz
tust sem tehetnek ott.
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
A tized

Vedd be a Teremtőt társnak 
a cégedbe. Adj neki 10 szá
zalékot a tiszta hasznodból 
és nem fogja elutasítani.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

A Rebbe csempésze a Szovjetunióban
Először akkor találkoztam a 
Rebbével, mikor még nem volt 
Rebbe, egész pontosan 1950. 
január 29én, az előző Rebbe 
temetésén. Miután Rebbe lett, 
többször is meglátogattam 
fárbrengeneken az Eastern 
Parkway 770 szám alatt. Mai na
pig élénken emlékszem ezekre 
az alkalmakra. A Rebbe az asz
talnál ült haszidjaival körülvéve, 
akik láthatóan nagyon tisztelték. 
Mikor beszélt, mindig síri csend 
honolt, feszült figyelemmel 
hallgatták minden egyes szavát. 
Ahogy azt illett is tenniük. Amit 
véghezvitt az teljesen egye
dülálló. Példa nélküli módon 
hozta közelebb a világ zsidóit a 
Tórához. Nincs a Földnek egy 
olyan pontja, ahol ne lenne egy 
Chábád küldött, aki a Rebbe ta
nításait közvetíti. 

A Rebbe elsőként Oroszor
szágba delegálta küldötteit, jó
val megelőzve ezzel bármely 
más helyet a világon. Ez még ak
kor történt, mikor Oroszország 
kommunista ország volt, és ve
szélyes volt bármiféle zsidó ak
tivitást kifejteni. 1982ben men
tem Oroszországba, akkoriban 
a Long Island Bizottság a Szov
jet Zsidókért szervezetében te
vékenykedtem, s engem válasz
tottak egy másik barátommal 
egyetemben, hogy menjek segí
teni az szovjet zsidókon. Mikor 
kiválasztottak, tudtam, hogy 
szeretnék valami konkrét, kéz
zelfogható dolgot elérni. Így a 
lubavicsiakkal vettem fel a kap
csolatot, Gedalia Korf és Moshe 
Levertov rabbival. Azt mond
tam nekik: „Két hétre a Szov
jetunióba utazom, és szeretnék 
tenni valamit a lubavicsiakért. 
Tudom, hogy milyen óriási szol
gálatot teljesítetek ott. Erre ők 
adtak egy táskát telepakolva kü
lönféle dolgokkal. Mezüzéket, 
imakönyveket, imaszíjakat, ma
ceszeket, Tanyákat tettek bele. 

Óvatosan készültem az útra, így 
a szovjetek nem sejtették, hogy 
valójában mi járatban vagyok. 
Otthon hagytam a rabbi vég
zettségemet igazoló oklevelem, 
a jogosítványomat, s még a tár
sadalombiztosítási kártyámat is 
lecseréltem. Életemben először 
farmerkabátot vettem magam
ra, farmersapkával. A Chábádos 
kapcsolattartóim felkészítettek, 
hogy mit és hogyan tegyek. Mit 

mondhatok, illetve mit nem, 
hova mehetek, és milyen helye
ket kerüljek. Különböző címe
ket adtak meg nevekkel, akiket 
fel tudok keresni, ha Moszkvá
ban vagy Leningrádban vagyok. 

Egy nappal azelőtt, hogy 
Oroszországba mentem vol
na, a 770be látogattam a Rebbe 
fárbrengenjére. Mikor odaér
tem, a Rebbéhez vittek, hogy 
áldást kapjak a küldetésem si
kerére. Azt az áldást, ami mint 
később kiderült, az életemet 
mentette meg. A Szovjetunió
ban nagyon szigorú megfigyelés 
alatt voltam. A hotelszobámban 
egy mikrofont találtam a lámpá
ba rejtve, ami akkora volt, mint 
egy negyeddolláros. Korábban 
figyelmeztettek, hogy a szobám
ban ne beszéljek semmi fontos 
dologról csak olyanokról, mint a 
sport, vagy az időjárás, de politi

káról még véletlenül se, és sem
miképpen se jiddisül vagy hébe
rül. 

Itt találkoztam többek között 
a leningrádi cádikkal, Yitzchak 
Kogannal, aki nagyon aktív volt 
mindenféle földalatti Chábád 
tevékenységben. Megkért, hogy 
vezényeljek le egy esküvőt, így 
ebből az apropóból találkoztam 
a vőlegénnyel és a menyasszony
nyal. Akkor tudtam meg, hogy 

a vőlegénynek nincs tfilinje és 
talitja, így mondtam, hogy sze
mélyes megtiszteltetésnek ven
ném, ha a sajátomat adhatnám 
neki esküvői ajándékul. Mond
tam, hogy a következő regge
li imán még használnám, utána 
azonban már az övé lehetne egé
szen élete végéig.

De valami történhetett, mert 
következő nap nem jelent meg 
a megbeszélt helyen és időben. 
Nagyon rosszul éreztem ma
gam. Azt gondoltam magam
ban, hogy talán jobb lett volna, 
ha már előző nap odaadom neki, 
de én még sosem mulasztottam 
el tfilint rakni és most se akar
tam, így nem tudtam mit tenni. 
Mikor szálltam fel a leningrádi 
reptérre tartó buszra, egy em
bert láttam meg a busz felé futni. 
Ő volt az. Felszállt velem együtt 
a buszra, odaadtam neki a tfilint, 

Moshe Yitzchak Lerer a brentwoodi Zarándok Pszichiátriai 
Kórházban szolgált rabbiként. Aktív tagja a Hatzolahnak, 
és a Far Rockaway és Five Towns Rabbinikus Tanácsnak. 

Az interjút Brooklynban adta 2014 januárjában.

s váltottunk pár szót héberül. A 
túravezető azonban meghal
lott minket, és rögtön jelentet
te a hatóságnak. Amint a reptér
re értem megállítottak. „Mi van 
a táskájában?”, kérdezték. Sze
rencsére azonban semmi sem 
volt nálam, tekintve hogy min
dent szétosztottam, amit koráb
ban az Államokból hoztam ma
gammal. Engem azon nyomban 
bevittek egy kihallgató szobába. 
Csupasz falak, meztelen villany
körtével világítva. El is kezdtek 
faggatni: „Ki vagy? Mit csinálsz 
itt? Hol van az útleveled?” Az 
egész helyzet nagyon félelme
tes volt. Magamban elkezdtem 
mondani a Vidujt, az imát, amit 
a halálos ágyukon mondanak a 
vallásos zsidók. Már le is játszot
tam a fejemben, hogy Szibériá
ba küldenek, s többet senki sem 
tud majd rólam. Azonban nagy
jából fél óra múlva elengedtek. 
Egészen biztos voltam benne, 
a csontjaimig hatolva éreztem, 
hogy a Rebbe áldása mentett 
meg akkor. A Rebbe mondta, 
hogy a küldetésemben sikerrel 
fogok járni, valamint, hogy egy
ben és épségben fogok haza jut
ni. És így is történt.

Moshe Yitzchak Lerer

Iwas born in Brooklyn where my father had a dry
goods store that had the distinction of being the only
one on Moore Street to be closed on Shabbos.

Besides being a model to me of a Torah Jew, my father
made sure I got a yeshiva education. I attended Yeshiva
Torah Vodaas from where I received my rabbinic
ordination, though I also received degrees from
Brooklyn College and Yeshiva University.

My first encounter with the Rebbe, when he wasn’t yet
Rebbe, was on January 29, 1950 at the funeral of the
Previous Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.
There were such a huge throng at the funeral, and there
was so much pushing and shoving. I was right in front
of the open burial plot and all of a sudden the crowd
surged forward so hard that I almost fell into the grave.
It was a split second decision, but I had the presence of
mind to jump across instead, and I landed next to the
future Rebbe.

After he became Rebbe, I would go, from time to time,
to a farbrengen at the Chabad Headquarters at 770
Eastern Parkway. I remember these festive occasions
vividly. The Rebbe would be sitting at the table with
people all around him, and you could plainly see the
respect and honor with which the chasidim held him.
When he spoke, you could hear a pin drop —
everyone stood in awe of him. As well they should.
What he accomplished on this earth, what he did in
bringing Jews back to Torah! There isn’t a corner on
G-d’s earth where you can go and not find somebody
there who is an emissary of the Rebbe, transmitting
what he had preached.

And, of course, the Rebbe sent his emissaries to Russia
long before anyone, when Russia was Communist, and
when it was very dangerous to be active there.

In 1982, I went to Russia. I was involved with the Long
Island Committee on Soviet Jewry and I, along with
another fellow, were chosen to go. Once I was chosen I
wanted to do something concrete there — not just go,

visit and talk. So I contacted Lubavitch and I was
introduced to two people, Rabbis Moshe Levertov and
Gedalia Korf. I said to them, “I’m going to be going to the
Soviet Union for two weeks, and I’d like to do something
for Lubavitch, because I know you people do tremendous
work over there.” They gave me a duffel bag full of things
to take — like mezuzahs, tefillin, siddurim, copies of the
Tanya, matzah, and so forth. 

I prepared carefully for the journey, so that the Soviets
would not suspect what I was up to. I had no papers that
said that I was a rabbi; I even had a different social
security card; no driver’s license, nothing. For the first and
last time in my life, I wore dungarees and a dungaree
jacket, with a dungaree cap.

My Chabad contacts told me what to do. They tipped me
off to certain things; they told me what to say, what not
to say, where to go, where not to go. They gave me
addresses and names of people to see in Moscow and
Leningrad.

The day before I left for Russia, there was a farbrengen at
770, and they brought me to the Rebbe to a get blessing
for success in this mission. The place was very crowded
and they pushed me up — I think I walked over some

HERE’S
my

STORY
UNDERGROUND
CHABAD NETWORK 
RABBI MOSHE LERER

continued on reverse

An inspiring story for your Shabbos table ב�ה

שבת חול המועד פסח, י�ט ניסן, תשע�ד
Shabbos Chol Hamoed Pesach, April 19, 2014

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson,
of righteous memory. The story is one of thousands recorded in the 900 videotaped interviews
conducted to date. Please share your comments and suggestions.mystory@jemedia.org
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
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A tészta hozzávalóit sorban 
összegyúrjuk. Ha időnk en
gedi, egy órán át hűtőben pi
hentetjük, de szükség szerint 
azonnal is felhasználható. A 
tésztát hat részre osztjuk. Ala
posan belisztezett felületen a 
tésztadarabokat egyesével kör 
alakúra nyújtjuk, és mindegyi
ket 1012 körcikkre vágjuk. A 
töltelék hozzávalóit kis tálban 
összekeverjük. A tésztából ké
szült körcikkeket megszór
juk 2 evőkanálnyi töltelékkel, 
és minden egyes darabot fel
tekerünk a szélesebb részétől 
kiindulva a cikk csúcsáig. Sü
tőpapírra rakjuk, és 180 fokra 
előmelegített sütőben 2025 
perc alatt készre sütjük. Sütés 
előtt megkenhetjük a sütemé
nyeket felvert tojássárgájával, 
hogy fényesek legyenek.

Ennek a süteménynek a hoz
závalóit – ha tiszta, adalékmen
tes alapanyagokat hasz nálunk 
– bármely élelmi szer boltban 
beszerezhetjük, egyik sem igé
nyel kósersági fel ügyeletet. 
Ügyeljünk azonban arra, hogy 
minden egyes tojást ellenőrizni 
kell, hogy nincse benne vér
pötty, a lisztet pedig át kell szi
tálni felhasználás előtt.

A rabbi válaszol
Gyilkosság-e az eutanázia?

Dönthet-e az ember a saját halá-
láról, ha gyógyíthatatlan beteg-
séggel él együtt, sok szenvedés-
ben és fájdalomban van része? 
Mit mondanak a vallások taní-
tói az eutanáziáról? Elfogadják, 
vagy tiltják? Az eutanázia meg-
ítélése az öngyilkosság és a gyil-
kosság megítélésével azonos? Mi-
lyen gondolatok állnak a vallások 
tanítóinak véleménye mögött? 
– erre volt kíváncsi a 24.hu, így 
különböző vallási vezetőket arról 
kérdeztek: Miként viszonyul az 
ön vallása az eutanáziához?

Köves Slomó rabbi a követke
ző választ adta a kérdésre:

A zsidó vallás legszentebb ér
téke az élet. Mint ilyen, az élet vé
delme mindenek fölött áll. Oly
annyira, hogy a Tóra összes paran
csa elévül, ha egy emberi élet meg
mentéséről van szó.

Ugyanakkor az életre nem, 
mint Istentől kapott ajándékra, ha
nem mint Istentől kapott letétre 
tekintünk. „Mindent zálogba ka

punk: kifeszített háló lebeg min
den élők fölött.” – tanítja a Talmud 
(Atyák 3:16.)

Más szóval még a saját életünk 
sem a mi tulajdonunk, hogy afölött 
önkényesen rendelkezzünk. „az 
Örökkévaló adta s az Örökkévaló 
elvette: legyen áldva az Örökkéva
ló neve!” – írja Jób könyve (1:21.)

Ez az oka, annak is, hogy a zsi
dó vallás szerint az öngyilkosság is 
gyilkosságnak minősül. Még in
kább igaz ez más ember életére, 
amelyet semmilyen módon nincs 
jogunkban kioltani. Még az ő ké
résére, vagy „érdekében” sem. Te
hát még „barátságból” sem szabad 
az emberi életet elvenni.

Egyes kommentárok szerint 
erre konkrét utalást is találha
tunk a Tórában. „… és az ember 
kezéből, mindenki testvérének 
kezéből számon kérem az em
ber lelkét. Aki ember vérét ontja, 
ember által ontassék annak vére, 
mert Isten képmására alkotta az 
embert.” (1Mózes 9:56.)

A kérdés az, hogy a mondat 
elején miért kell „a mindenki 
testvérének kezéből”t hozzáten
ni az általános „ember kezéhez”? 
Nos azért – szól a válasz – mert 
ezzel utal arra a Tóra, hogy még 
akkor is tilos a vérontás, ha azt 
„testvéred”, vagy a testvéredhez 
hasonlatos jóakaród teszi, po
zitív szándékkal, például hogy 
szen vedésednek véget vessen.

Ez zel együtt természetesen 
embertársaink fájdalmát a leg
ko mo lyab  ban kell vennünk, és 
minden le hetséges eszközt meg 
kell talál ni a fájdalmak enyhíté
sére.

Az eutanáziához mind
ezek mel lett még sok további 
részletkér dés is kapcsolódik, így 
például, hogy nem esik egyazon 
megítélés alá az aktív és passzív 
eutanázia. De ezen kérdések ösz
szetettsége szétfeszítené egy rövid 
összefoglaló kereteit, valamint 
minden esetben konkrétan kell 
megvizsgálni a körülményeket.

Szukkot Miskolcon
gáló otthonukban is állítottak 
sátrat és mindkét helyen vi
dám étkezéseket szerveznek.

rejtelmeibe. Bemutatta nekik 
az ünnepi sátrat és elmesélte a 
négy növény szimbolikáját is. 

Mint Fuchs rabbitól meg
tudtuk: a közösség örömmel 
fogadta az érkezésüket és már
is sokakkal szoros kapcsolatot 
építettek ki. Az ünnep mindkét 
napján minjenben tudtak imád
kozni az egyik félünnepen pe
dig váratlan vendégeik is érkez
tek. Egy keresztúri haszidokból 
álló csoport látogatott el a vá
rosba Bodrogkeresztúrról jö
vet, akik örömmel csatlakoztak 
a közösséghez egy délutáni és 
esti ima erejéig.   

Gőzerővel kezdték meg munká
jukat az új miskolci sliáchok. A 
Fuchs házaspár az őszi ünnepek 
előtt költözött új lakóhelyére, ám 
nem ismeretlen terepre mentek. 
Tavaly már Miskolcon töltötték 
az ünnepeket, és korábban is 
többször ellátogattak a megye
székhely zsidó közösségéhez. 

Szukkot alkalmából a há
zaspár maga sütötte a közös
ség számára a bárcheszt sa
ját konyhájukban, és az ünnep 
első két napján kidussal lát
ták vendégül a helyi zsidókat. 
A zsinagóga szukkáján kívül a 
Chábád központként is szol

Az ünnep idején ellátoga
tott a zsinagógába egy miskol
ci középiskolásokból álló diák
csoport is. Őket a közösség ké
résére a család idősebbik fia, 
Benjámin vezette be Szukkot 


