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Utazz ingyen Izraelbe!
Örömmel értesítünk Titeket, 
hogy idéntől az EMIH is szer-
vez Taglit csoportot, melybe 
18-27 év közötti zsidó fiata-
lok jelentkezését várjuk. A 10 
napos úton egész Izraelt beba-
rangoljuk!
Jelentkezés: taglit@zsido.com

Időpont: 
2016. december 25.-január 4.
A létszám kezd betelni, jelent-
kezz minél előbb!

ZsTSz ajánló
Tovább folytatódik a Zsidó Tu-
dományok Szabadegyeteme. 
Oberlander Báruch rabbi ezen 
a héten is két izgalmas témával 
várja hallgatóit: november 28-
án, hétfőn arra a kérdésre ke-
resi a választ, mit jelent haszid-
nak lenni, december elsején pe-
dig egy újabb talmudi történet-
tel várja a hallgatók, melyben 
Rabbi Jehudáról és a felesleges 
pénzről lesz szó. November 29-
én a bírák korába kirándulunk 
Megyeri Jonatán vezetésével, 
másnap pedig Faith Aser be-
szél az istenszolgálat jelentésé-
ről. Tartsanak velünk!

Civot Hásém
Szerezz rangot, juss egyre fel-
jebb Hásém Seregében! Csak 
a fejedet kell használnod, ami-
kor kedvet érzel a tanuláshoz! 
Az Óbudai zsinagógában, egy 
fergeteges pizza parti kereté-
ben, havonta egyszer tesztel-
heted a tudásod. A regisztrá-
ció folyamatos! 

Év végén mega-szuper vizs-
ga, mega-szuper ajándékok.
A részletekért keress bátran!

Rapi-Legény Zsuzsi
06302513408

rapilegeny@gmail.com
Következő időpont: 

2016. december 11. 12:30.

Megjelent a Sámuel imájának második kiadása

Javított és átdolgozott formá-
ban jelent meg a napokban a 
Chábád Lubavics Alapítvány 
gondozásában a Sámuel imája – 
zsidó imakönyv. A modern ma-
gyar fordítású imakönyv először 
1996-ban látott napvilágot. 

Az imakönyv főszerkesztője 
Oberlander Báruch rabbi, aki az 
Egység magazinnak adott inter-
jújában idézte fel az első kiadás 
körülményeit: „Hiába jöttek a fi-
atalok életükben először a zsina-
gógába, nem tudtunk a kezük-
be adni olyan imakönyvet, amit 
nem éreznek idegennek. Ezért 
jutottunk arra a döntésre, hogy 
egy teljesen új modern magyar 
fordítást készítsünk, mégpedig 
egy olyat, ami magyarázatokkal 
és követhető utasításokkal van 
ellátva.” – A ’90-es évek első fe-
lében jobbára csak 70-100 éves 
imakönyveket lehetett találni a 

zsinagógákban. Ezek nehézkes 
és hiányos magyar fordításuk-
kal, valamint sokszor a keresz-
tény liturgiát idéző, asszimiláci-
ós törekvéseket kiszolgáló nyel-
vezetükkel idegenek voltak a 
Holokauszt utáni generációnak.

Az 1996-ban kiadott 10 ezer 
pél dány azonban elfogyott, jó 
ide je nem kapható már a köny-
vesboltokban. Jutott belőle az 
ott honokba, a zsidó iskolákba és 
talán valamennyi magyaror szá gi 
zsinagógába. A most megjelent 
második kiadásban nem csak az 
óhatatlanul bennmaradt hibá-
kat javították, hanem a haszná-
lók véleményei alapján to vább is 
fejlesztették az imakönyvet. „A 
legnagyobb változás az, hogy az 
új kiadásban egyes részek (smá, 
kdusá, ámidá) fonetikusan is 
szerepelnek.” – tudtuk meg 
Oberlander Báruch rabbitól. 

Az imakönyvsorozat, mely-
ben péntek esti (Mózes imá-
ja), Ros hásánái (Izrael fohásza) 
és Jom kipuri (Sámson fohásza) 
imakönyvek is megtalálhatóak, 
hamarosan új résszel bővül. A 
tervek szerint még ebben a polgá-
ri évben napvilágot lát egy haszid 
rítusú imakönyv is: „A Sámu-
el imája, nuszách áskenáz, amit 
a magyarországi zsidók egy része 
használt. Ez a másik imakönyv a 
haszid rítust követi majd, amit az 
országban élők másik része hasz-
nált. Óriási tévedés ugyanis azt 
hinni, hogy a magyar zsidóknak 
egy hivatalos nuszáchja volt” – 
mondta el az Egységnek a rab-
bi, hozzátéve: „Nincs kizárva az 
sem, hogy egy zsebméretű ver-
ziót is kiadunk majd belőle, első-
sorban hétköznapi használatra.”

Az interjú teljes szövege az 
Egység 90. számában olvasható.
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Hetiszakasz
Sára 127 éve

Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnap-csütörtök: 16:45: Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Or-ban), 
  17:00: A zsidó temető szentsége (Oberlander Báruch előadása) 
  18:00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasz-tanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus; 
  15:25: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
  5.30: Tanulás, 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás, 18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Átadta megbízólevelét 
az új izraeli nagykövet

Szakaszunk – Chájé Szárá 
(1Mózes 23–25:18.) – Sára ős-
anyánk halálával kezdődik. 
Sára 127 éves korában hunyt 
el. Ábrahám, temetkezési he-
lyet keresve, hosszas alkudo-
zás után megveszi a Máchpéla 
barlangot a hettita törzsfő-
nöktől, és ott temeti el felesé-

gét. Később odatemetik Ábra-
hámot is, majd Izsákot, Jáko-
bot és feleségeiket. Ábrahám 
elküldi szolgáját szülőföldjére, 
Mezopotámiába, hogy a csa-
ládjából feleséget hozzon fiá-
nak. A küldetés sikerrel jár, és 
Izsák feleségül veszi Rebekát, 
Betuél lányát.

A remény hívó szava

Ábrahám már 137 éves volt, 
mikor két szörnyű traumán kel-
lett keresztülmennie. Az első 
Izsák feláldozása volt, a másik 
meg Sára halála. Mihez kezd az 
ember az életével, két ilyen ese-
mény után?

A Tórában ezen szavakban 
találjuk meg a választ: „És el-
jött Ábrahám, hogy gyászolja 
Sárát és sirassa. És fölkelt Ábra-
hám az ő halottja mellől.” (1Mó-
zes 23:2-3)

Innentől fogva, Ábrahám 
minden idejét és energiáját két cél 
megvalósításának szentelte. Az 
első, hogy vásároljon egy darab-
ka földet, ahol eltemetheti Sárát, 
a második meg, hogy feleséget 
találjon fiának, Izsáknak. Hogy 
tudott Ábrahám felülkerekedni 
azon, amin szinte lehetetlen, és 
még ezek után új erőre kapni?

Erre a kérdésre a választ 
azoktól a Holokauszt túlélőktől 
kaptam meg, akiket életem so-
rán megismertem. Sokáig nem 
értettem, hogy képesek tovább-
lépni és élni annak tudatában, 
amit láttak, amit tapasztaltak. 
Ám velük töltött beszélgetéseim 
során végül rájöttem a válaszra.

Legtöbbjük egyáltalán nem 
beszélt a múltjáról. Ehelyett új 
életet kezdtek, új országban. 

Megtanulták annak nyelvét és 
szokásait. Munkát találtak. Kar-
riert építettek. Megházasodtak 
és gyerekeket nemzettek. Előre 
nézték, és sosem hátra.

Ennek a mély igazságnak 
a felismerése vezette műve 
meg írásában az egyik leghí-
resebb Holokauszt túlélőt, a 
pszichoterapeuta Viktor Franklt. 
A koncentrációs táborban an-
nak szentelte életét, hogy pró-
bált minden rabtársának találni 
valamilyen célt, ami iránt még a 
táborban is elkötelezettek lehet-
nek, s amit még meg kell valósí-
taniuk. Ezzel gyakorlatilag jövő-
képet adott nekik, ami lehetővé 
tette, hogy időnként, pár pilla-
natra, ne a jelenre összpontosít-
sanak, s annak nyilvánvaló bor-
zalmaira, hanem kicsit a jövő, 
más szavakkal a remény felé for-
dítsák gondolataikat.

Ábrahám meghallotta a jövő 
hívó szavát, így tovább tudott 
lépni. A múltban ragadás sem-
mi jót sem hozhat, csak a bá-
natot konzerválhatja. Ábrahám 
más utat kínál nekünk. Először 
építsd fel a jövőt, s csak utána 
gyászolj.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke Jonathan Sacks rabbi 

írása nyomán

Köves Slomóval, az EMIH ve-
zető rabbijával is. Találkozóju-
kon Köves rabbi bemutatta 
hitközsége működését, intéz-
ményrendszerét valamint a 
kö zösség életét is. 

Joszéf Amrani úgy véli, 
hogy Izrael és Magyarország a 
globális ügyekben osztják stra-
tégiai meglátásaikat. A nem-
zetközi közösség kiváló tagja-
iként tovább kell bővíteniük 
az együttműködést és a csere-
programokat a jobb megértés 
és kooperáció érdekében. 

Amrani nagykövet úr a je-
ruzsálemi Héber Egyetemen 

utóbbi külföldi ál lo más - 
he lye Zágráb volt, ahol 2009- 
2014-ig Izrael Állam hor vát-
or szági, valamint 2012-2014-
ig macedóniai nagykövete is 
volt.  

Amrani nagykövet úr első 
hivatalos megnyilvánulása al-
kalmából ellátogatott a Ci-
pők a Duna-parton budapesti 
holokauszt-emlékműhöz, ahol  
héberül felolvasta a 130-as 
zsol tárt. A Kél Molé Ráhámím 
elhangzása után, az egybe gyűl-
tek közösen Káddis-t mond- 
 tak, majd végül követ he  lyez-
tek az emlékhelyre.

Magyarországra 
érkezett Izrael Ál-
lam új nagyköve-
te, Joszéf Amrani. 
A nagykövet a 
szer dán adta át 
megbízóle ve lé t 
Áder Jánosnak.

Amrani nagy-
követ már találko-
zott a magyaror-
szági zsidóság kép - 
viselőivel, köztük 

és a Haifai Egye-
temen ta nult.  
Külszolgá la ta ré-
sze  ként szol gált 
már Wa shing-
ton  ban és San 
Fran c iscoban, 
míg Izraelben a 
Kül ügy  mi nisz-
té riumban, va-
la mint az elnö-
ki hivatalban is 
dolgozott. Leg-

Dr. Viktor Frankl (1905-1997) 
már éppen feladni készült az 
érvényesülésért vívott küzdel-
mét, amikor üzenetet kapott a 
lubavicsi Rebbétől, akivel még 
sohasem találkozott:
„Legyen erős és folytassa a 
munkáját! Akármi történik, ne 
adja fel! Ha továbbra is erős és 
elkötelezett lesz, érvényesülni 
fog.”

Franklt felrázta ez az üzenet 
és új erőre kapott tőle.
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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
Mindig van remény

Még amikor elbotlasz, akkor 
sem vetted át a felügyeletet 
Tőle. Miután a por leül, az 
ahol és amilyen állapotban 
találod magad, az pontosan 
az, amit Ő a teremtés legele-
jén elhatározott a számodra. 
Ezért mindig van remény.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Akit a Rebbe is katonának szánt
Az 1980-as években én feleltem 
az Izraeli Védelmi Erők kuta-
tás fejlesztési tevékenységeiért. 
43 éves voltam, és közeledtem 
a katonai pályám végéhez. Egy 
nap kaptam egy hívást az ak-
kori vezérkari főnöktől, Levy 
tábornoktól, akit legtöbben csak 
Móse va’heciként, azaz Móse és 
félként ismertek, tudniillik na-
gyon magas ember volt. (A Tal-
mud szerint Mózes nagyjából 4,5 
méter magas volt. – a szerk.)

Azt mondta: „Joszi, nézd, tu-
dom, hogy a legtöbb ember a te 
korodban, ha ezt a pozíciót tölti 
be rövidesen visszavonul, de én 
mégis arra kérnélek, hogy foly-
tasd a szolgálatot, mint a Páncé-
los Hadtest parancsnoka.” Hezi-
táltam. Feleségemmel épp babát 
vártunk, s gondolatban már na-
gyon azt tervezgettem, hogy le-
szerelek. Így mondtam, hogy 
időre van szükségem, s szeret-
ném valakinek a tanácsát kérni. 
„Tanács?”, kérdezte. „Mégis ki-
től akarsz tanácsot kérni?” „Mit 
számít az neked, ne törődj vele.”

Mivel az ezt követő hétre 
már amúgy is be volt ütemez-
ve egy út az Államokba, kér-
tem egy találkozót a Rebbével. 
Végül ezt úgy sikerült megszer-
vezni, hogy én is beálltam a sor-
ba, ahol a Rebbe a jótékonyság-
ra szánt dollárokat osztogatta. A 
hosszú sor, mely mindig kígyó-
zott előtte, egy pár percre leállt, 
s ez idő alatt tudtam vele néhány 
szót váltani.

Így megkérdeztem: „Valóban 
itt lenne az ideje, hogy leszerel-
jek a hadseregből? Vagy fogad-
jam el inkább a tábornok aján-
latát, és legyek a Páncélos Had-
test parancsnoka?” „Egy zsidó 
háromféle módon tudja védeni 
a hazáját: őrzi az ország terüle-
ti integritását, a nemzet integri-
tását, és a Tóráét.”

Nagyon meg voltam lepve. A 
Rebbe ezzel azt mondta, hogy 
én azzal tudom teljesíteni a kö-
telességem, hogy védem az or-
szágot, mint katona, egy szóval, 
hogy maradjak és ne szereljek le.

Én azt válaszoltam: „Remé-
lem Isten elég erőt ad ahhoz, 
hogy mindhármat teljesíteni 
tudjam.” 

„Az erőd már megvan. Ám 
mikor az erőt mesterségesen egy 
dobozba zárjuk, az az erő ellen-
kezője. Ezt bizonyára nem ne-
ked kell elmagyaráznom, tábor-
nok.” Megértettem. Megkaptam  

kel. Azt mondtam neki: „Jó hí-
rem van számodra, elfogadom 
a felkérést.” Nagyon örült a vá-
laszomnak, de mikor megtudta, 
hogy csak azután jutottam erre 
a döntésre, miután egyeztet-
tem a Rebbével, teljesen el volt 
képedve.

„Mi? Te a lubavicsi Rebbéhez 
mentél, hogy megkérdezd mit 

a Rebbe valóban értette a há-
ború művészetét. Jól ismerte a 
hadtörténetet, a stratégiát, és ál-
talában a hadviselést. Képes volt 
látni a lényeget és leszűrni be-
lőlük a helyes következtetést és 
döntést mindenféle stratégiai 
szinten. S bármikor, ha valami 
Izraelt érintő kérdésről volt szó, 
azt mindig megkülönböztetett 
figyelemmel és törődéssel kezel-
te, a harcmezőn lévők felé meg a 
legnagyobb tisztelettel és szere-
tettel fordult. Tette mindezt az-
zal a látásmóddal, mely Izrael 
létének kihívásait, mint a közel-
keleti arab gyűrű, a nemzetközi 
nyomás és az USA-val való kap-
csolat tükrében, képes felismer-
ni annak tágabb kontextusában. 
A Rebbe ezeket mind részletek-
be menően ismerte.

Izrael állam minden vezető-
je úgy járult elé, mint diák a ta-
nár elé: Jichák Rabin, Ariel Sa-
ron – aki személyesen számolt 
be nekem több találkozójáról is 
a Rebbével –, Menachem Begin, 
Zalman Shazar. Ők mind azért 
járultak elé, hogy meghallgas-
sák az útmutatását.

Joszi Ben Haan
a választ, és megköszöntem a 
se gítséget. Ezután áldását kér-
tem a fiamra. Adott egy dollárt, 
ahogy mindenkinek, és meg-
áldott, hogy legyek sikerekben 
gazdag életem során. Elvettem 
a dollárt, majd csak úgy, mint 
ahogy a seregben szokás meg-
adni a tiszteletet a parancsnok-
nak, kihátráltam.

Még két lépést sem tet-
tem meg mikor ezt hallottam: 
„Joszi!” Mint egy kisgyermek 
az apjához, úgy rohantam visz-
sza a Rebbéhez, hívó szavára. 
Egy másik dollárt nyújtott fe-
lém. Mélyen a szemembe né-
zett, s azt mondta: „Kétszeres ál-
dásom rád.” Tudtam mit ért ez 
alatt. Mintha azt mondta vol-
na: „Hangsúlyoztam, hogy mit 
gondolok, mit kell tegyél, s most 
még kétszeresen is. Legyen két-
szeres áldás rajtad.”

Két nappal később mi-
kor visszatértem Izraelbe, ta-
lálkoztam a a vezérkari főnök-

válaszolj nekem? Én vagyok a 
vezérkari főnök! A vezérkari 
főnök kér tőled valamit, majd 
azt mondod, hogy át kell gon-
dold, erre elutazol az Államok-
ba, hogy egy olyan rabbitól kérj 
tanácsot, aki még csak soha nem 
is volt Izraelben? Mi van veled 
Joszi?

Én erre azt feleltem: „Móse, 
nem érted a lényeget, de egy 
kérdéssel fogok válaszolni, hogy 
megértsd: mennyi ideig leszel 
még vezérkari főnök?” „Még hét 
hónapig”, felelte. Majd ezt kér-
deztem: „És mennyi ideig lesz a 
Rebbe a Rebbe?” … Később be-
látta, hogy igazam volt.

Ezt követően még négy és fél 
évig szolgáltam a hadseregben, 
mint parancsnok, ami hosszabb 
idő, mint amit bárki más ebben 
a pozícióban töltött volna. Ne-
héz volt, de megérte, és utólag is 
örülök, hogy követtem a Rebbe 
tanácsát.

És azt is kijelenthetem, hogy 

Joszi Ben Haan dandártábornok a Védelmi Erők Páncélos Had-
testének parancsnokaként szolgált. Egyike azon keveseknek, akik 
megkapták a hadsereg legmagasabb szintű kitüntetését, a Bátor-
ság Érdemérmet, amit a jom kippuri háborúban tett szolgálataival 
érdemelt ki. Az interjút Franciaországban, Párizsban adta, 2009 
szeptemberében.
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
velési és Oktatási Egyesület / Published 
weekly by Chabad-Lubavitch – The
Jewish Heritage Center of Hungary
1052 Budapest, Károly körút 20.

Telefon: +36-1-268-0183
www.zsido.com / info@zsido.com
Felelős kiadó: Oberlander Báruch rabbi 
Főszerkesztő: Steiner Zsófia

Kóser konyha

Márványos 
sütemény

Az újévi szimbolikus ételek 
kialakulásának mintájára – 
amikor is a fogyasztott éte-
lek egy része a hasonló hang-
zás okán kerül az asztalra – 
sok helyen márványos sü-
teményt – angolul marble 
cake-et készítenek Noách 
he tiszakaszának szombatjá ra 
desszertként, mi vel, ha kel-
lőképpen erős brit akcentus-
sal ejtjük ki a „marble” szót, 
az mábulnak, vagyis özön-
víznek hallatszik.

Márványos sütemény  
– Marble cake

párve
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¾ pohár olaj
2 pohár cukor
4 tojás
3 ½ pohár liszt
½ kk. só
4 ek. sütőpor
 1 1/3 pohár gyümölcslé
2 ek. vanília-kivonat
1 tábla párve (nem tejes, 
  félédes) csokoládé
Az olajat és a cukrot elkever-
jük, egyenként hozzáadjuk a 
to jásokat, majd a száraz hoz-
závalókat, végül a gyümölcs-
lét is beletöltjük, és alaposan 
elkeverjük.  A csokoládét víz-
gőz fölött megolvasztjuk, a 
sü temény tésztájából két evő-
kanállal hozzáadunk, ezt is 
meg keverjük. A világos ke ve-
réket téglalap alakú sütőfor-
mába töltjük, a csokoládés 
tésztát a tetejére csorgatjuk, 
és néhány mozdulattal kis sé 
be lekeverjük a formában levő 
tésztába. Előmelegített, 180 
fo kos sütőben mintegy 45-50 
perc alatt készre sütjük.

Elhunyt Karádi Gábor, a Vasvári zsinagóga volt elnöke
Életének 66. évében elhunyt 
Karádi Gábor (Jáákov Nechemje 
ben Jiszroel Jeshie), a Vasvári Pál 
utcai zsinagóga egykori elnöke. 
Temetésére vasárnap került sor 
a Kozma utcai zsidó temetőben. 
Búcsúztatására a család Darvas 
István neológ rabbit kérte fel. 
Utolsó útjára barátai és család-
tagjai is elkísérték. 

Karádi Gábor vallásos zsi-
dó családban született 1949. de-
cember 9-én Kisvárdán. Itt még 
a háború után is komoly zsidó 
élet volt, chéder is működött, 
ahol a kis Gábor is tanult. Az itt 
tanultakra még felnőttként is jól 
emlékezett, ahogy el tudta ismé-
telni a bár micvóján elmondott 
Cházon Ovádjá háftárát is.

1974-ben költözött Buda-
pestre, itt volt az esküvőjük is fe-
leségével, Katival (Rochel Léa) 
az év decemberében. Édesapja 
hosszú időn át elöljárója, majd 
elnöke volt a Vasvári Pál ut-
cai Sász Chevra zsinagógának. 
1988-ban bekövetkezett halá-
la után, Karádi Gábor követ-

te őt az elnöki pozícióban, amit 
több, mint húsz évig töltött be. 
Szívügye volt a zsinagóga, na-
gyon sokat tett annak működé-
séért. 1991-ben a közösség és az 
elöljáróság meghatalmazásával 
ő hívta meg Oberlander Báruch 
rabbit a zsinagóga élére. 

Az elnök és a rabbi között ki-
emelkedően jó volt a viszony, 
Karádi Gábor sosem kérdőjelez-

A rabbi válaszol
Bűn-e a habzsolás?

te meg a rabbinikus döntéseket – 
ebben is megnyilvánult a kisvár-
dai család vallásos neveltetése. 

Múlt szombaton a Vasvári 
Pál utcai zsinagógában a közös-
ség tagjai szeretettel emlékez-
tek meg volt elnökükről, akinek 
nagy szerepe van abba, hogy a 
közösség a mai napig is meg-
őrizte vallásosságát. 

Emlékéből fakadjon áldás!

Kedves Baruch rabbi!
A mértéktelen ételfogyasztással, 
falánksággal kapcsolatos bűnről 
tesz említést valahol a Biblia, vagy 
a szóbeli tan, ami parancsolat 
for májában is megmutatkozik, 
a mértékletességet tartva helyes-
nek, a túl sok evést pedig bűnnek.

Nyilván nem egy ünnepi ebéd-
re gondolok, hanem mint rendsze-
resen ismétlődő életstílusra, ami 
ugye meg is betegít, ha túlsúlyként 
learatjuk a rossz gyümölcseit.

Ha élvezeti forrásként bál-
vánnyá válik valaki számára az 
evés, vagyis az élete középpont-
jává válik, Isten elé kerülve a fi-
nomabbnál finomabb ételek be-
habzsolása, gondolom az is bűn.

Ha erről lenne valami Tóra 
idézet, ami bűnnek nevezi, az 
érdekelne és szívesen olvasnám.

Bolla László

Kedves László!
A Tórában azt olvassuk: „Szen-
tek legyetek, mert szent vagyok 
Én, az Örökkévaló, a ti Istene-
tek.” (3Mózes 19:2.) Nach ma ni dész 
(1194–1270) felteszi a kér dést, 
hogy mire vonatkozik ez a pa-
rancsolat, mi az újítás eb ben? 
Ha csak arra vonatkozik, hogy 
legyél szent azáltal, hogy be-
tartod a micvákat, akkor abban 
semmi új utasítás nincs, ezt 
már megtanultuk, felesleges ez 
a mondat. Nachmanidész ma-

gyarázata szerint arról van szó, 
hogy ha valaki betartja a paran-
csolatokat, de nem tart mérté-
ket, akkor „lehet, hogy undorí-
tóvá válik a Tóra engedélyével 
(návál birsut háTorá).” 

Vagyis a megengedett dolgok 
kapcsán is tudni kell, hogy mi-
kor, mennyit és hányszor illik 
tenni az adott dologból, ahogy a 
híres haszid mondás tartja (Hájom 
jom 2ádár 25.): „Ami tilos, az tilos. 
Ami meg van engedve, az se kö-
telező!” Az embernek igyekeznie 
kell uralkodni állati ösztönein és 
nem engedni, hogy a vágyai el-
hatalmasodjanak rajta.

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

A kisvárdai chéder tanulói, 1956. 
Középen: Haász úr, a melámed, tőle kettővel jobbra Karádi Gábor


