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Mázl tov!
Gratulálunk Vértes Szilviának 
és Yaakobishvili Merábinak 
fiuk, Yaakobishvili Antal bár 
micvója alkalmából, melyet 
Vasvári Pál utcai és az Óbudai 
Zsinagógában tartottak bará
tok és rokonok jelenlétében. 
Kívánjuk Toncsinak, hogy ha
ladjon tovább a zsidóság útján, 
melyen szülei elindították!

Gratulálunk Faith Ásernek és 
Ráchelnek fiuk, Snéor Zálmán 
harmadik születésnapja és 
hajvágási ünnepsége alkalmá
ból. Kívánjuk, hogy neveljék 
gyermeküket tóratanulásra, 
micvákra és zsidó esküvőre!

Évadzáró fárbrengen
A Tisa beávhoz kötődő gyász
időszakot megelőzően tartot
ta évadzáró összejövetelét az 
EMIH ifjúsági szervezete, az 
ÁTID. A szombat kimenete
le után kezdődő, hajókázás
sal egybekötött évadzárón re
mek hangulat uralkodott – és 
nem kevés palacsinta fogyott 
el. „A zsidóság a vakáció alatt 
sem szünetel, nyáron is lehet 
tanulni.” – mondta Faith Aser, 
a program szervezője, hozzá
téve, hogy már készül a követ
kező tanév programjaira. 

Sóletfesztivál 2017
Idén is megrendezi az EMIH 
nagysikerű sóletfesztiválját. 
Az izgalmas programokkal és 
vásárral egybekötött rendez
vényen megkóstolhatjuk a vi
lág különböző tájairól érkezett 
sóleteket. 
Időpont: 2017. augusztus 27., 

11-21 óráig
Helyszín: 

Budapest, Kazinczy utca 

Jótettekkel Izrael biztonságáért

Vannak dolgok, amik együtt 
jár nak a 21. századi életformá
val. Az életünk természetes ré
szét képezik a járműveink, a te
lefonjaink vagy a hidegmeleg 
folyóvíz az angol wcs fürdőszo
bánkban. A 21. századi nagyvá
rosi létforma közismert elemeit 
képezik a különböző biztonsági 
rendszerek is, a fegyveres őrök
től a köztéri kamerákon át a 
beléptetőkapukig. Vannak azon
ban, akik szerint a fémdetek
toros beléptetőkapu nem egy 
egyszerű biztonsági rendszer, 
hanem a vallásszabadság sárba 
tiprása. Jeruzsálemet, Jehudát és 
Somront az elmúlt héten elárasz
totta a terror és a pusztítás, mert 
vannak, akik azt gondolják, nem 
az élet védelme, hanem a gyil
kosság joga áll mindenek felett.

Ezelőtt 1948 évvel Je ruzsálem 
lán gokban állt. Lakói elkesere

dett küzdelmet vívtak a rájuk 
rontó pusztítás ellen, minden 
erejükkel védelmezték szent vá
rosukat, és vallásuk legszentebb 
helyét, a Templom hegyen ma
gasodó Szen télyt. Ennek a cso
dálatos épület nek, ahova egy
kor zsidók tízezrei zarándokol
tak el, hogy eleget tegyenek az 
Örökkévaló parancsolatainak és 
bizonyságot tegyenek hitükről, 
mára csak egyetlen fala áll. A zsi
dó nép pedig közel két évezre
de gyászol. A három gyászhét
ben, és annak utolsó kilenc nap
ján idén nem csak a jeruzsálemi 
Szentélyt gyászoljuk, hanem a 
legutóbbi terrortámadások áldo
zatait, a drúz rendőröket éppúgy, 
mint a Solomon család tagjait.

Bölcseink szerint a Szentély
nek – az elsőnek és a második
nak egyaránt – a zsidó népen 
belüli széthúzás miatt kellett el

pusztulnia. A lubavicsi Rebbe, 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbi azt tanította, hogy a leg
jobb, amit Izrael és az ott élők 
biztonságáért tehetünk, ha még 
több micvát teszünk, ha még 
jobban odafigyelünk a jócsele
kedeteinkre. A Rebbe egy tíz té
telből álló listát is összeállított, 
amelyen olyan „akciók” szere
pelnek, amikkel szentebbé, s ez 
által jobbá és biztonságosabbá 
tehetjük a világot. Ezek a követ
kezők: adakozás; felebaráti sze
retet; szent könyvek beszerzé
se és tanulmányozása; kóserság; 
zsidó oktatás; mezüze felhelye
zése; a családi élet tisztasága; tó
ratanulás; az imaszíjak felvéte
le; szombati és ünnepi gyertya
gyújtás. Ezekkel az egyszerű lé
pésekkel védhetjük mi magunk 
is Izraelt. 

Steiner Zsófia
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Hetiszakasz
A Tóra ismétlése

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20:15: Délutániesti ima 
Péntek: 19:30: Minchá délutáni ima, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 
  9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  19:45: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
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

Hetiszakaszunk – Dvárim 
(5Mózes 1:1–3:22.) – Mózes 
ötö dik könyvének első szaka
sza, melyben az elbúcsúzó 
nép vezér visszapillantó tükröt 
tart a nép elé, felemlíti az el
múlt negyven évben történte
ket, és figyelmezteti a népet a 

Tóra és parancsolatai betartá
sának fontosságára. Ez a sza
kasz mindig a Tisá Beáv előt
ti szombaton kerül felolvasás
ra, amit Sábát Cházonnak 
hív nak, a felolvasott Háftárá 
ré vén, ami Cházon Jesájáhu 
(Je sájá Viziója).

Zsidó híradó
Megkapta működési engedélyét 

a Maimonidész Gimnázium

Vásárolja meg augusztus 15-ig  
kedvezményesen,  
16 000 forintos áron!
Eredeti ár: 18 000 forint
Az EMIH gondozásában megjelent  
kétkötetes kiadás a Keren Or Központban  
vásárolható meg.

Elérhetőség és további információ:  
1052 Bp., Károly krt. 20.   
(1) 268 0183 | posta@zsido.com

Megjelent az új Talmud-fordítás

Sábesz házon, 
a harmadik Szentély víziója

A példa világos: az apa Istent, 
a kétszer is vétkező fiú Izrael né
pét, a zsidóságot szimbolizál
ja, a három ruha pedig a három 
Szentélyt. A zsidók két Szentélyt 
is felépítettek, de egyiknél sem 
voltak még teljesen felkészülve, 
hogy az az isteni fény fogadá
sára alkalmas, örökké fennálló 
építmény legyen.

Ezért kezdődik a Dvárim a 
következőképpen: „Ezek a sza
vak” vagyis a feddés szavai, me
lyek motiválják a zsidót a visz
szatérésre, a tsuvára. Ez az oka, 
hogy Sábesz házon víziója, a 
harmadik Szentély látomása, 
egybeesik Mózes ötödik könyvé
nek kezdetével. Mert annak ér
dekében, hogy részesülhessünk 
a harmadik Szentély víziójában, 
Isten mindkét irányú szolgála
tát el kell sajátítanunk. Egyrészt 
tudnunk kell fogadni az isteni 
fényt, másrészt képesek kell le
gyünk felemelkedni a tsuva által. 
Ezen keresztül még közelebb ke
rülhetünk végső rendeltetésünk 
eléréséhez, a Messiás korszaká
nak elhozatalához.

Kovács Kristóf rabbinövendék 
cikke a lubavicsi Rebbe 

tanításai nyomán

Minden évben, Sábesz házonkor 
 az Áv hónap 9ét, azaz ,(חזון)
a Tisa BeÁv gyásznapját meg
előző szombaton a Dvárim he
tiszakaszt olvassuk fel a zsina gó
gákban. Ebből tudhatjuk, hogy 
Sábesz házon és Áv 9 között szo
ros kapcsolat van.

A házon szó látomást jelent, 
sábesz házon pedig azt a szom
batot jelöli ki számunkra a zsidó 
naptárban, mikor mindannyi
unk számára látható lesz egyfaj
ta vízió formájában a harmadik, 
jövőben felépülő Szentély.

A berdicsevi Lévi Jichák a 
következő példával szemlélteti 
a sábesz házon jelentőségét: egy 
apának van egy nagyon értékes 
ruhája, amit kifejezetten a fia 
számára készített. Ám mikor ezt 
odaadja fiának, az széttépi a drá
ga ruhát. Az apa ezek után ké
szít egy másik ruhát is, de a fiú 
ezt is széttépi. Majd ezek után 
az apa elkészíti harmadszorra 
is a drága ruhát, de ez alkalom
mal nem adja oda a fiúnak. Ehe
lyett időnként megmutatja neki, 
ritkán, előre meghatározott al
kalmakkor és megígéri, hogy ha 
jól fog viselkedni, egy nap újra 
megkaphatja azt.

A kötelező minisztériumi el
lenőrzés után megkapta mű
ködési engedélyét az új zsidó 
iskola, a Maimonidész Gim
názium, ezzel az utolsó aka
dályt is sikeresen vette a szep
temberi tanévkezdés előtt. Az 
ellenőrzés során a tantervek 
után most az épület műsza
ki állapotát és felszereltségét 
is vizsgálták. „A működési en
gedély birtokában lehívhatjuk 
az ún. OM azonosítónkat, ami 
minden államilag akkredi
tált iskolának szükséges a mű
ködéshez. Ez olyan, mint ne
künk a személyi szám.” – tud
tuk meg Szilánk Zsuzsa opera
tív igazgatótól.

Az új zsidó gimnázum 
iránt hatalmas volt az érdek
lődés, az első osztály diákjait 

több szempontú felvételi eljá
rással választották ki. Az isko
lát felszálló rendszerben töl
tik be, így idén egy nulladik 
évfolyam indul majd. „Az 
egyéni tantervünk lehetővé 
teszi, hogy év közben is fo
gadjunk diákokat, és és szük
ség esetén személyre szabott 
programmal felzárkóztassuk 
őket.” Az iskola angolma
gyar kéttannyelvű programot 
kínál, ami igazodik a magyar 
oktatási rendszerhez. „Nem a 
tananyag más, hanem a mód
szertan.” – nyilatkozta Szi
lánk korábban a zsido.com
nak. Az óbudai iskolában idén 
szeptemberben kezdődik meg 
a tanítás, ám a pedagógusok 
már augusztus második felé
ben megkezdik a munkát.
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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
Elérni a célokat

Ha valaki igazán szívén visel 
egy ügyet, akkor nem nyug
szik bele abba, hogy jó kifo
gása van arra, hogy ne kép
viselje. Ha a célját nem érte 
el, akkor az nincs elérve, 
bármi volt is erre a kifogás.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

Velem és a Rebbével történt 

Miért tartanak fárbrengent minden hónap végén a lubavicsiek?
Az 1940es évek elején – 1516 
éves lehettem – költöztünk a 
csa ládommal Coney Islandról 
Crown Heightsbe. Ezt nem 
a Chábád központ közelsége 
miatt tettük – nem voltunk lu
ba vicsiak, így ez nem jelentett 
kü lönösebb vonzerőt számunk
ra. Valójában ekkor még kevés 
lu bavicsi élt Crown Heightsben, 
de ott élt az előző Rebbe, Joszéf 
Ji chák rabbi és épp akkor alapí
totta meg a Chábádközpontot 
az Eastern Parkway 770es szá
mú épületében. 

Ám miután odaköltöztünk, 
apám valami okból megkedvel
te a lubacsiakat, s elkezdte az ő 
istentiszteletüket látogatni. Én a 
Torah Vo daas jesivába jártam ek
kor, de mikor megtudtam, hogy 
a lu bavicsiak épp korombeli ta
nulóknak készülnek jesivát nyit
ni, elhatároztam, hogy átiratko
zom. Kezdetben apámnak fenn
tartásai voltak, mert azt gon
dolta, hogy amerikaiként nem 
érezném jól magam egy európai 
gyökerű haszid jesivában. De jól 
éreztem magam ott. Ekkoriban 
apámék minjenje is kibővült, el
kezdték nem haszidok is látogat
ni. Apám jól ismerte őket, mert a 
szombat reggeli ima után rendre 
hátramaradtak, s együtt csinál
ták a kidust, míg a lubavicsiak 
ezt mindig otthon tették meg, 
családi körben.

Ezzel el is érkeztem a törté
netemhez, Joszéf Jichák rabbi
ról, az előző rebbéről és a leen
dő rebbéről, aki az ő veje volt. 
Mi Rámásként ismertük őt, ami 
a nevének (Menachem Mendel 
Schneerson) az akronimja.

1945 nyarán az előző rebbe 
Mor ristownban pihent, New 
Jerseyben, és apámat kérte meg 
– mivel neki volt autója – hogy 
vigyen le oda pár haszidot. Mi
kor leérkeztek, apám az autóban 
maradt, hogy megvárja amíg vé
geznek, mikor az előző rebbe őt 

is megkérdezte, hogy nem len
nee kedve velük tartani. „Nem 
fogok kihagyni egy lehetőséget a 
rebbével való találkozóra” – gon
dolta apám és velük ment.

Mikor az előző Rebbe meg
kérdezte tőle, hogy mit tehetne 
érte, ő megragadta az alkalmat, 

Shlomo Palmernek, hogy vegye 
meg belőle egy évre a vodkát, a 
harmadikat meg megtartotta, 
s heringet vett belőle egy évre, 
szintén a zsinagógai kiddusra. 
Miután apám mindent elren
dezett, a Rebbe Ramast, a le
endő Rebbét kérte meg, hogy 

s hangot adott bánatának. „Kér
lek mondd meg a haszidjaidnak, 
hogy hagyják abba a kiközösí
tésünket.” A Rebbe erre teljesen 
ledöbbent. „Az én haszidjaim? 
Mit tettek, mi történt?”, kérdezte.

„Nos”, folytatta apám, „a 
szombat reggeli ima után, mi
kor mi megcsináljuk a kiddust, 
ők mindig faképnél hagynak 
minket, és hazamennek. Et
től mindig kívülállónak érez
zük magunkat.” Mikor a Rebbe 
ezt meghallotta, nevetésben 
tört ki, és adott három dollárt 
az apámnak, majd azt mondta: 
„Mondd meg a haszidjaimnak, 
hogy én adtam neked a pénzt 
vodkára, hogy veled együtt csi
nálják a kiddust.” Apám ezt kö
vetően a célnak megfelelően 
használta fel a három dollárt. 
Az egyiket Berel Haskindnak 
adta, hogy fedezze belőle egy 
évre a süteményt, egy másikat 

mondjon beszédet a kiddus 
alatt, ám ő visszautasította. De 
apám nem hagyta annyiban. 
Tovább erősködött: „Neked is 
részt kell venned. A Rebbe arra 
adta ezt a három dollárt, hogy 
azon keresztül minden haszid 
hozzájáruljon a sábeszhez, ne
ked is csatlakoznod kell.” Végül 
a Rebbe Ramash beleegyezett, 
hogy egy hónapban egyszer, Sá
besz Mövorchimkor, tehát az új
holdat megelőző sábeszkor Tó
rát fog tanítani. Első alkalom
mal Rebbi Meirnak tanította 
az egyik misnáját. Azt hiszem 
apám tiszteletére tett így, akit 
szintén Meirnek hívnak. Két 
óráig beszélt megállás nélkül, s 
ez idő alatt kétszer el is sírta ma
gát, de a mai napig nem tudjuk, 
miért. Onnantól kezdve minden 
Sábesz Mövorchimkor így tett. 
S nem csak tanított, de mindig 
nigunokkal vezette ezeket az 

összejöveteleket. Ez később egy 
bevett Chábád szokás lett, hogy 
minden Sábesz Mövorchimkor 
farbrengent tartanak.

Egy másik alkalommal – ez az 
1950es évek közepén lehetett – 
már a harmincas éveimben jár
tam, s a Rebbe a felől érdeklődött, 
hogy miért nem vagyok még há
zas. „Még nem találtam meg a 
megfelelő hölgyet.”, válaszoltam. 
Ám a Rebbe nyilvánvalóan meg
érezte, hogy túlságosan váloga
tós voltam, s már több kitűnő le
hetőséget is elszalasztottam. Azt 
mondta: „A házasság kicsit olyan 
mint úszni tanulni. Úszni sem le
het megtanulni, mindaddig, míg 
bele nem ugrasz a vízbe. Ez a há
zassággal sincs másként. Ha meg 
akarsz házasodni, ne gondolkozz 
rajta túl sokat. Csak találj egy 
lányt és tedd meg!”

Szeretném elmondani, hogy a 
Rebbe bármikor, ha tanácsot adott 
nekem, még akkor is mikor azo
kat nem fogadtam meg, mindig 
éreztem, hogy valóban törődik ve
lem. Sosem utasított, mindig csak 
kedvesen terelt. Ezt a melegséget 
sosem felejtem el neki.

Charles Roth

Charles Roth 29 éven át volt a National Jewish Post ügyvezető 
igazgatója. Dolgozott az ABC News közvetítőjeként is. 

Az interjút 2009 augusztusában adta. 
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Kóser konyha
Petrezselyemkrém

párve, glutén- és tojásmentes

1 nagy csokor petrezselyem
3 gerezd fokhagyma
2 ek. citromlé
5 ek. víz
2 ek. olívaolaj
Só, chillipehely ízlés szerint

A petrezselymet vízbe áztat
juk, majd lemossuk, és fény 
ellenében ellenőrizzük, ne
hogy bogár kerüljön az étel
be. A petrezselyemleveleket 
leszedjük a vastagabb szá
rakról. Utóbbiakat felhasz
nálhatjuk leves ízesítéséhez. 
A leveleket a többi hozzáva
lóval aprítógépbe tesszük, 
és tíz perc alatt krémesre 
turmixoljuk. Érdemes időn
ként megkeverni, és szükség 
szerint még egy kis folyadé
kot is adhatunk hozzá. Sült 
húsokhoz, tejes étkezések
hez, vagy salátaként kínál
juk.

A petrezselyemben gyak
ran találhatunk bogarakat, 
ezért nagyon fontos, hogy 
alaposan kiáztassuk, meg
mossuk és át is nézzük fel
használás előtt.

A rabbi válaszol

Kivel házasodhat egy lévi?

AlefKids tábor: Hihetetlen kaland a gyerekeknek

let tek az aranyborjú bűne miatt, 
így szállt ez a tisztség Lévi tör
zsére (4Mózes 3:1213., 8:1718. és  
Rási uo.). A kohénok egy speciá
lis csoport a lévitákon belül, 
ők Áron főpap leszármazottai 
(2Mózes 29:29.), akik bemutatták 
a Szentélyben az áldozatokat. A 
többi lévi zenével és énekkel kí
sérte a szertartásokat, ők voltak 
a Szentély őrei, stb. (Maimonidész 
A Szentély felszerelésének és az ott szolgá-
latot végzőknek szabályai 3:2.). 

Nekik is jár megkülönböz
tetett tisztelet, pl. ők is kaptak 
minden szentföldi termésből ti
zedet mászér néven (4Mózes 18:21., 
24.), illetve napjainkban a kohén 
után másodiknak hívják fel őket 
a Tórához (Sulchán áruch OC 135:3.). 

(Ha nincs jelen kohén, nem kö
telező a lévit felhívni [uo. 6.], de 
illendő [lásd Nötivim biszdé háslichut 
2. kötet 72. oldal]). 

Elsőszülöttjeiket a kohé no
kéhoz hasonlóan nem kell ki
váltani (Sulchán áruch JD 305:18.). 
Ebből a szempontból nem csak 
a csecsemő apjának ko hén vagy 
lévi volta számít. Ha az anya 
kohén vagy lévi leánya, akkor 
sem kell kiváltani az el ső szü lö
tett (uo.). 

A Gut sábesz magazinban 
korábban részletezett házassági 
szabályok, melyeket kérdésében 
említ, csak a kohénokra vonat
koznak, a lévikre nem. 

Üdvözlettel
Oberlander Báruch

Tisztelt Rabbi!
Az írását olvasva a kohén 
házasságokról [Gut sábesz 19. 
évfolyam 38. szám] azzal a kér-
déssel fordulok önhöz, hogy sza-
bad-e ortodox lévinek betért nőt 
feleségül venni? Ha nem, mi a te-
endő, ha mégis megköttetett egy 
ilyen házasság?

Üdvözlettel, György

Kedves György!
A kérdés megválaszolásához 
tisztázzuk, kik a lévik és kik a 
kohénok. A lévik Jáákov harma
dik gyerekének (1Mózes 29:34.) le  
származottai, akik a Szentély
ben szolgálatot teljesítettek. Ez 
eredetileg az elsőszülöttek joga 
lett volna, de ők kegyvesztettek 

egyik ilyen élmény, amit szeret
tünk volna megadni neki, a nyá
ri táborok semmihez nem fogha
tó világa. A takarodó utáni suso
gó beszélgetés, a kirándulások, a 
programok… És az AlefKids ezt 

A 21. századi gyerekek a tan
év során annyi mindent tanul
nak, annyi feladatuk van az isko
lában, hogy szinte nincs idejük 
élményeket gyűjteni, megfigyel
ni a környezetüket és átélni az 
élet apró örömeit. Fontos, hogy a 
nyári szünetben minderre lehe
tőséget kapjanak. Az Alef Kids 
tábor a gyönyörű Balatonpar
ti üdülőben egy hihetetlen ka
land a gyerekeknek. Egy teljesen 
egyedi és különleges világ, mely
nek mikroklímájában testileg
lelkileg felszabadultan gyűjthet
nek életreszóló élményeket. 

Az enyémek már feliratkoztak 
a jövő évi táborra. Hát a tied?

A táborozó gyerekek és szü
leik nevében ezúton szeretnénk 
megköszönni Hurwitz Dvora 
Lea rebbecen, Rapi-Legény Zsu-
zsa, Várnai Eszter és Hurwitz 
Shalom rabbi munkáját, vala
mint az Alef Kids csapatának a 
gondoskodását. 

Egy táborozó édesanyja

„Jól, most nem érek rá, majd 
hívlak! Puszi!” – és lecsapja a 
telefont. Táborozik a lányunk, 
most először tíz napot tölt nél
külünk. Nem én keltem reggel 
és nem én zavarom aludni este. 
Egy saját kalandra indult, ahova 
mi, a szülei már nem vagyunk 
hivatalosak. Elvitte a busz az 
Óbudai zsinagóga elől, messze, 
a Balaton partjára az AlefKids 
táborba. Nem sírt. Ő már nagy
lány. Én se sírtam, mert én is 
nagylány vagyok. És mert tud
tam, hogy jó helyen van, hogy 
olyanok vigyáznak rá, akikre 
rábízhatom életünk kincsét. 

Szülőként nagy döntés egy 
olyan közösségben élni, ami any
nyira kicsi, mint a budapesti or
todox zsidóké. Gyakran rágjuk 
magunkat, hogy vajon nem ma
radnake ki végérvényesen fontos 
dologokból a gyerekeink, olya
nokból, amik egy nagy, sok száz 
családot magába foglaló közös
ségben megadatnának nekik. Az 

biztosítja nekik és még sokkal, 
sokkal többet. A közösséghez tar
tozás élményét. Az iskola, az ott
hon vagy a zsinagóga világán túl 
megélhető hitet és identitást. A 
bolondos tábori dalokat (amik 
persze két héttel a tábor után már 
kibírhatatlanul idegőrlőek a szü
lők számára…), megerősödő ba
rátságokat, az összetartozás érzé
séből fakadó magabiztosságot. 


