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Ismerje meg 
a Maimonidesz 
Gimnáziumot!

A Maimonidesz Gimnázium 
is merkedő estet szervez az is
kola iránt érdeklődő szülők 
szá mára. A beszélgetésen a szü
lők megismerhetik az iskola in
teraktív tanítási módszereit és  
személyre szabott képzési 
rend szerét. A találkozón lehe
tőség nyílik személyesen is ta
lálkozni a jövőbeni tanárokkal.

Regisztráció:  
info@zsidogimnazium.hu 
Időpont: január 24. 18. óra

Helyszín: 
1036, Pacsirtamező utca 21. 

Ösztöndíjprogram 
diákoknak!

A Zsidó Tudományok Szabad
egyeteme, a Chanosh Ala pít
vány jóvoltából ösztöndíjas 
programot biztosít a 1525 év 
közötti zsidó fiatalok számára. 
A program keretében anyagi
lag támogatjuk azokat a zsi
dó fiatalokat, akik szabadide
jük egy részét a héber nyelv 
és a zsidó tudományok meg
ismerésére fordítják. Heti két
szer két óra tanulás, havi akár 
55.000 Ft ösztöndíj!

Tavaszi szemeszter: 
2018. január 30.–május 24. 
hétfőn és szerdán 1820 óra 

között
Helyszín: Keren Or központ 

(1052 Budapest, Károly krt. 20.)
Bővebb információ: 

06 70/3313355; 
atid@zsido.com; www.zstsz.hu

Elő-purimi ünnepség 
Miri Orral!

Különleges programokkal vár
ják a hölgyeket február 13án 
19 órától az Óbudai zsinagó
gában. Ismerkedés a marok
kói konyhával, standup elő
adás, éneklés és tánc. Fellép a 
híres izraeli standup komikus 
és énekes, Miri Or.
Jelentkezés és további információ: 

ambrus.klara@zsido.com 

Esküvő, koncert, koktélok – zajlik az élet Miskolcon

A miskolci EMIH közösség ve
zetői, Fuchs Jehosua rabbi és 
felesége Eszter mindent meg
tesznek, hogy a környezetük
ben élő zsidóknak egyre több 
élehetősége legyen a vallási és 
közösségi élet terén és szoros 
kapcsolatban állnak a régió töb
bi zsidó közösségével. 

Meglepően mozgalmas zsi
dó élet zajlik például Bodrog
keresztúron: „Él itt néhány csa
lád, akik a vendégházat üzemel
tetik. Velük nagyon jó kapcso
latban vagyunk.” – meséli Fuchs 
rabbi. Így aztán nem megle
pő, hogy meghívást kaptak egy 
„Keresztírben” rendezett eskü
vőre – hosszú idő után ez volt az 
első igazi haszid lakodalom itt. 
Hogy a 250 fős, amerikai és iz
raeli vendégseregnek megköny
nyítsék dolgát „szombati kerí
tést”, éruvot is felállítottak a fa
luban. Fuchsék a miskolci kö

zösség néhány tagjával együtt 
utaztak Bodrogkeresztúrra, ahol 
részt vettek a szombat este ren
dezett ünnepi lakomán is.  Az 
ünnepet megtisztelte többek 
között Meir Hers Berger rabbi, 
az utolsó miskolci haszid rabbi 
unokája is.

Fuchsék helyismeretére és 
nyelvtudására egy szomorú hely
zetben is szükség volt a hétvégén: 
az esküvőre érkezett vendégek 
közül hárman autóbalesetet szen
vedtek szombat éjjel. Fuchsék 
nemcsak tolmácsként segítettek a 
sérülteknek, hanem elszállásolták 
a rokonaikat is, hogy közel lehes
senek szeretteikhez. 

A mozgalmas éjszaka ellené
re másnap a terveknek megfele
lően a miskolci Vigadóban 150 
fő részvételével tartottak klez
mer koncertet, amelyet Fuchs 
rabbi zsidó használati tárgyak
ról tartott előadása egészített ki. 

És mivel elérkezett svát hó
nap, megtartották a havon
ta esedékes női estjüket is: tu 
bisvátra készülve egy bárban 
kóstoltak gyümölcskoktélokat 
– természetesen csak azután, 
hogy az eszközöket lecserélték 
saját kóser felszerelésükre: „Vit
tünk késeket, deszkákat. Szeren
csére voltak olyan ízesítői a bár
tendernek, melyeken megfele
lő kósersági pecsét volt. Így na
gyon finom koktélokat ihattunk. 
Mivel néhány férfi is eljött, velük 
külön vonulva tanultam, míg a 
hölgyek az általunk hozott zsidó 
zenére táncolhattak.”

Persze az élet nem csak es
küvőkből és ünnepségekből áll. 
Fuchs rabbi, aki sakterként se
gíti a magyarországi kóser élel
miszerellátást – a forgalmazók 
jóvoltából friss, kóser húst osz
tott szét a rászorulók között ja
nuárban.  
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Hetiszakasz
Kivonulás a szabadságba

Hetiszakaszunk – Bo (2Mózes  
10:1–13:16.) – az egyiptomi 
drá ma végkifejlete. Az utolsó 
há rom csapás térdre kényszerí
ti a nyakas fáraót, aki most már 
kénytelenkelletlen kiengedi a 
rabszolgasorban sínylődő hébe 

reket. Ő még azt hiszi – vagy 
be  beszéli magának –, hogy 
azok csupán „háromnapos sza
badságra” mennek, hogy Iste
nüknek áldozzanak, de a nép 
tudja az igazat, és emelt fővel 
vonul ki a szabadságba.

Zsidó híradó

Ünnepi adományozás Álmosd falu 
rászoruló lakóinak 

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

Vasárnap-péntek: 8:00: Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 16:15: Délutániesti ima (a Keren Orban, Károly krt. 20.)
Péntek: 13:00 Délutáni ima (a Keren Orban); 
  18:00: Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
  17:00: Szabad ma meglátogatni Egyiptomot? (Oberlander Báruch rabbi előadása);
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus 
  16:10: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Hétfő-péntek (munkanapokon): 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

A zsidóság a világ csodája

Bárhova nézek, mindenhol csak 
csodákat látok. Két lábon járó, 
beszélő csodákat. S mindig, 
amikor egy csoda bámul rám, 
úgy érzem, lehetetlen őt nem 
észre vennem. Mint azt a holo
kauszttúlélőt, aki olyan borzal
makat látott, amilyet senkinek 
sem szabadna, de aki még nem 
mulasztott egy reggeli imát sem. 
Vagy az a hölgy, aki bár megany
nyi bántalmazást élt meg kislány 
korában, mégsem hagyta magát 
depresszióba süllyedni, hanem 
eltökélt, hogy tapasztalataiból 
erőt merítsen, és segítsen má
soknak.

Ezek mind csodák, amelyek 
rácáfolnak a természet szabályai 
által meghatározott normákra. 
A felsorolt emberek egyike sem 
engedte, hogy a tehetetlen ség le
húzó ereje kiábrándítsa. Ehelyett 
szó szerint gátakat zúztak szét 
annak érdekében, hogy egye
sülhessenek a valódi e sszen  
ciájukkal, az isteni lelkükkel.

Eheti szakaszunkban, miu
tán véget ért az Egyiptomot súj
tó tíz csapás, Isten azt paran
csolta Mózesnek:  „Ez a hónap 
nektek a hónapok kezdete, első 
ez nektek az év hónapjai kö
zött.” (2Mózes 12:2.) Amikor Is

ten megteremtette a világot, is
teni erőket is teremtett hozzá, 
hogy irányítsák azt. Ezt hívjuk 
természetnek. Ebből kifolyólag, 
tisré hónapot, amelyben a világ 
és a természet erői teremtettek, 
az első hónapnak tekintjük.

Ám a zsidó nép meg te rem
té sének az ideje, niszán is egy 
új kezdetet jelöl ki, amikor is 
egy olyan nemzet született meg, 
amelyet folyamatosan a csodák 
kí sértek már születése pillanatá
tól. A csodálatos kivonulás és azt 
követő túlélésünk sűrű és zsú
folt történelmünk során meg  
hazudtolja a természet törvé
nyeit. A zsidó nép létezése bizo
nyítja, hogy amikor valaki Isten
hez és a Tórához köti magát, 
töb bé már nem korlátozzák éle
tét a természet törvényei.

A természet törvényeit azon
ban leginkább akkor haladjuk 
meg, amikor egyesítjük az égi 
és a földi létezést, s ezzel átsza
kítjuk érzelmi és fizikai korláta
inkat, egyre magasabbra törve, 
hogy a végtelen Istent hívjuk le 
a mi véges fizikai világunkba.

Kovács Jichák rabbinövendék 
cikke Chana Weisberg írása 

nyomán

Debrecentől nem messze van 
egy kis falu, Álmosd, ahol 
közel 300 hátrányos helyze
tű család él.  December elején 
megkeresett minket egy hely
béli egyesület, a segítségün
ket kérte, hogy az ünnepek al
kalmával szeretnék meglepni 
a falu lakóit egy jótékonysági 
ebéd mellett ruhákkal, cipők
kel, játékokkal. Mivel a raktá
runk tele volt ezekkel az ado
mányokkal, önkénteseink se
gítségével azonnal elkezdtük 
összegyűjteni 0–100 éves ko
rig a ruhákat, cipőket, a gye
rekeknek játékokat. Az aláb
bi fotókon látható, hogy szép 
számmal gyűltek össze a zsá

kok. Hálásan köszönjük min
den adományozónak, aki lehe
tővé tette, hogy a „Mindenki 
Karácsonya – Álmosd” elne
vezésű jótékonysági ünnep
ségről hazatérve az ott élők ne 
üres kézzel térjenek haza.

Munkánk során nagyon 
sok nemeslelkű emberrel is
merkedünk meg, most már a 
Bihari Ház Egyesület megál
modóit is közéjük sorolhat
juk, hiszen egy falu lakosságát 
vendégelték és ajándékozták 
meg időt és energiát nem saj
nálva, önszorgalomból. Mun
kájuk példaértékű, szívből 
gratulálunk nekik önfeláldozó 
munkájukért!
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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 

Velem és a Rebbével történt 

Mélyebb a pszichoanalízisnél
Grúziában, a Szovjetunióban 
nőt tem fel, ahol apám rabbi
ként szolgált. Az előző lubavicsi 
rebbe követője volt és az ő ké ré
sé re foglalta el hivatalát. Egészen 
kis korom óta emlékszem arra, 
hogy apám az előző rebbéről 
mesélt. Olyan volt, mintha a 
rebbe a családunk tagja lett vol
na. Ő volt a nagyapánk. Apám 
arra tanított, hogy ha bajba ke
rülünk vagy tanácsra van szük
ségünk, akkor levelet írunk a 
rebbének.

1941ben, amikor a Szovjet
unió belépett a háborúba, apá
mat letartóztatták. A vád szerint 
olyan foglalkozást űzött, mely 
„egészségtelen a társadalom 
szá mára”, azaz rabbi volt. Ki
lenc év börtönre ítélték, ami vé
gül is egyfajta áldássá vált, mert 
így nem sorozták be katoná
nak. Nagy valószínűséggel meg
halt volna, mert a Vörös Hadse
reg ágyútölteléknek használta a 
hozzá hasonló embereket.

Apám börtönbüntetése alatt 
értem el a bár micva életkort, de 
nem rendeztünk ünnepséget, 
mert anyám félt, hogy engem is 
letartóztatnak. Ajándékként meg
látogathattam apámat a börtön
ben. Apám ezt mondta: „Figyelj 
rám, fiam! Tórát kel tanulnod! 
Meg kell tanulnod a zsidó törvé
nyeket! Meg kell tanulnod, hogy 
mikor mit kell tenni, mert soha
sem tudhatod, hogy mi vár rád. 
Nekem itt a börtönben nagyon jól 
kell tudnom a zsidó törvényeket, 
mert amikor arra kényszerítenek, 
hogy szombaton dolgozzak, tud
nom kell, hogy miként kerülhe
tem el a tórai előírások megsze
gését. Ezért tanulj meg mindent!”

Ezek után beiratkoztam a lu
bavicsi Tomchéj Tmimim je si
vába, Kutaisiben. Addig marad
tam ott, amíg apámat szaba
don nem engedték egy általános 
amnesztia keretében, a háború 
után. Ekkor Európa felé vettünk 

az utunkat, ami az előző rebbe 
tanácsa volt. Apám elfogadott 
egy rabbiállást Svédországban, 
én pedig New Yorkba utaz
tam, és beiratkoztam a lubavicsi 
jesivába. 

Miután az előző rebbe el
hunyt és a Rebbe vette át a moz
galom vezetését, részt vettem 
New Yorkban a Rebbe beszé
deinek kiadásában, és jelen le

pedig a feje fáj, akkor egy fejet 
gyógyító orvoshoz.”

Ezt követően a fiatalokban 
lévő energiáról beszélt a jelenlé
vőknek, valamint arról, hogy ezt 
az erőt miként fordíthatják a zsi
dóság javára. Azt mondta, hogy 
most kell kihasználni az erejüket, 
mert ahogy idősödnek, úgy lesz 
egyre kevesebb belőle. Az egyik 
okoskodó diák ezt fűzte hozzá: 

amikor évekkel később a ható
sá gok kiutasítot tak és az ame ri 
kai útlevelemnek kö szön he tő
en tudtam épségben meg me ne
külni. Marokkóban a Reb be kül
döttei jesivákat alapítot tak a na
gyobb városok ban – Casablan
cá ban és Mekneszben. Az én fel  
adatom az volt, hogy távolabbi  
településeken hozzak létre is ko
lá kat, helyi tanítók segítségével.

A Marokkóban töltött idő 
alatt házasodtam meg, Michoel 
Lipsker rabbi lányával. A hegyek 
között, Agadirban telepedtünk 
le, melynek környékén számos 
kis zsidó falu volt. Alapítottam 
egy jesivát, mely nagyon sike
ressé vált, több száz diák tanult 
benne. Építettünk egy mikvét is.

Ezt követően kidobtak Ma
rokkóból.

Amikor először utaztam Ma
rokkóba, még francia protekto
rátus alatt állt. Amikor az ország 
elnyerte függetlenségét, és új 
kormányzó érkezett Agadirba, 
nem akart többet ott látni. A kö
zösség tagja könyörögtek neki, 
hogy maradhassak, ő azonban 
azt mondta: „Érte könyörögtök? 
Hát nem tudjátok, hogy ez egy 
izraeli kém? Az iskolában hébe
rül tanít. Arabul nem is tud!” 

Így hát távoznom kellett. 
Szerencsére amerikai állampol
gár voltam, amerikai útlevéllel, 
különben börtönbe kerültem 
volna. A Rebbének köszönhető
en menekültem meg ettől.

Miután elmentem, hatalmas 
földrengés rázta meg Agadirt, 
melyben sokan meghaltak. A 
családom és én azonban bizton
ságban voltunk, mert időben el
hagytuk a várost.

Azriel Chaikin rabbi

Azriel Chaikin rabbi a Rebbe küldöttjeként szolgált Marokkóban, 
Skandináviában, Belgiumban és Ukrajnában, 1955től kezdve. 
Három interjú készült vele, egy 2010ben és kettő 2015ben.

„Ez nem így van. Leon Trockij, 
a marxista forradalmár ugyan
olyan energikus volt idősebb ko
rában, mint fiatalon.” A Rebbe 
így felelt: „Ha elolvasod, mit írt 
fiatalon, majd mit írt tíz évvel ké
sőbb, látni fogod a különbséget.”

Amikor befejeztem jesiva
tanulmányaimat, a Rebbe Ma
rokkóba küldött, ahol koráb
bi küldöttei, Michoel Lipsker 
rabbi, Nisson Pinson rabbi és 
Shlomo Matusof rabbi már egy 
ideje foglalkoztak azzal a több 
ezer gyermekkel, akik egyéb
ként nem részesültek volna zsi
dó oktatásban. A közösségnek 
további tanítókra volt szüksége.

A Rebbe azt tanácsolta, 
hogy először szerezzem meg az  
amerikai állampolgárságot, és  
csak azután utazzak Marokkó
ba. Ez nagyon bölcs tanács volt,  
amit akkor értékeltem igazán,  

hettem, amikor számos érdekes 
emberrel folytatott megbeszé
lést. Egy találkozóra kiemeltem 
emlékszem, amikor egy csoport 
diák jött el a Rebbéhez.

A diákok kérdezni kezdték 
a Rebbét. Egyikük azt tudakol
ta, hogy a Rebbe használjae a 
Freudféle pszichoanalízis mód
szerét tanácsadás közben. A 
Rebbe így válaszolt: „Nem. Az 
emberi lélek sokkal mélyebb, 
mint amennyire a pszichoanalí
zissel le lehet hatolni. Freud el
mélete az egóról szól, az embe
reket pedig kísérleti nyulaknak 
tekinti.” A diák így folytatta: „A 
Rebbe magára nézve sem alkal
mazza Freud módszerét? Szo
kott egyáltalán orvoshoz járni?” 
A Rebbe elmosolyodott, és tréfá
san így felelt: „Ha egy Rebbének 
a lába fáj, akkor egy lábat gyó
gyító orvoshoz kell mennie. Ha 

continued on reverse

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 over 1,100 videotaped interviews 
conducted to date. Please share your comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY DEEPER THAN  
PSYCHOANALYSIS
RABBI AZRIEL CHAIKIN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

שבת פרשת דברים, ט׳ מנחם אב, תשע״ה
Shabbos Parshas Devarim, July 25, 2015

Igrew up in Georgia, Soviet Union, where my father 
served as a rabbi. He had gone there on the advice of 
the Previous Lubavitcher Rebbe, whose directions he 

always followed. 

From my earliest years I remember my father speaking 
about the Previous Rebbe. It was as if the Rebbe was 
part of the family. He was our Zeide, our grandfather. 
My father taught me that, when something disturbing 
happens and you need advice, you write a letter to Zeide. 

In 1941, when the Soviet Union entered World War Two, 
my father was arrested and charged with “engaging in 
an occupation that was not healthy for society,” meaning 
being a rabbi. He was sentenced to nine years in prison, 
which turned out to be a blessing in disguise because 
otherwise he would have been drafted into the army. 
Likely, he would have been killed since the Red Army 
used people like him as cannon-fodder. 

While my father was in prison, I reached Bar Mitzvah 
age, but there was no celebration because my mother 
was afraid that I might be arrested too. As my Bar 

Mitzvah present I got to visit my father in prison. He 
said to me: “Listen my son, you have to learn Torah. You 
have to learn Jewish law. You have to learn what to do 
because you don’t know what will come. Here in prison 
I have to know Jewish law well, so that when I’m forced 
to do certain things on Shabbos, I do them in a way that 
doesn’t violate Torah. So you must learn well.”

After this I enrolled in Tomchei Temimim, the Chabad 
yeshiva, in Kutaisi. I stayed there until my father was 
released from prison in a general amnesty following the 
end of World War Two, and we left for Europe. Again, 
this was on the advice of the Previous Rebbe. 

My father eventually accepted a position as a rabbi in 
Sweden, while I came to study at the Chabad yeshiva in 
New York. But after a few years in Sweden — this is in 
1950 when the Korean War started — my father became 
frightened that the Cold War between the Soviets and 
the Americans would cause another world wide conflict. 
He decided that it would be prudent to leave Europe and 
migrate to Canada. He wrote about this to the Previous 
Rebbe, but, in the meanwhile, the Previous Rebbe passed 
away. Sometime after that, I received instructions from 
my father to direct his question to the future Rebbe who, 
at that time, had not yet formally accepted leadership of 
the movement.

I brought my father’s letter to the future Rebbe, explaining 
that my father was in urgent need of advice. After he read 
it, he looked away for a moment. Then he said, “Your 
father is afraid that another world war is coming. But I 
don’t see a world war. Still, if he would feel more calm 
with a visa under his pillow, let him apply for a visa.” 

I wrote to my father what the Rebbe said, and he applied 
for a visa. But he didn’t leave Europe right away — he was 
calmer because he had the visa, and he waited another 
two years before immigrating to Canada.

Meanwhile, back in New York, I became involved in 
publishing some of the Rebbe’s talks, and I was also 
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Gut Sábesz – megjelenik hetente
Kiadja a Chabad-Lubavics – Zsidó Ne-
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Kóser konyha
Vendégváró falatkák

Tejes, gluténmentes

1 doboz fekete olajbogyó
1 doboz zöld olajbogyó
1 doboz savanyú uborka
1 doboz félpuha, vízben 
  eltett feta-jellegű sajt
1 csomag szeletelt 
  trappista sajt
koktélparadicsom
kis koktélkardok, 
  vagy fogpiszkálók

A hozzávalókat előkészít
jük: az olajbogyót lecsö
pögtetjük, az uborkát vas
tagabb szeletekre vágjuk. A 
puha sajtot felkockázzuk, 
a trappistaszeleteket széles 
csíkok ra vágjuk. A koktél
paradicsomot felhasználhat
juk egészben, ha kellőkép
pen kicsik a szemek, vagy 
fél bevágva. Egy fogpiszkáló
ra/koktélkardra háromfé
le hozzávalót szúrunk fel. 
A sajtszeletek félbe, vagy 
há romba hajtva kerülnek a 
fog piszkálóra. Az elkészült 
fa latokat tálba rendezzük, 
friss házi zsömlével kínál
juk.

A sajtok és a konzer
vek esetében is fontos, hogy 
megfelelő kósersági pecsét
tel rendelkezzenek.

Kedves Rabbi, 
Az én vallási felfogásom szerint 
– és ez megfelel a magyar orto-
doxia hagyományos álláspont-
jának – az Ö-ó nevét magyarul 
csak I-ten-nek szabad írni, a tel-
jes név kiírása ellentétes a 3. pa-
rancsolattal. Kérem ezért, hogy a 
jövőben szíveskedjék  a hozzám 
magyarul eljuttatott tanítások 
szövegében ezt respektálni. 

Tisztelettel: Miklós

Kedves Miklós!
A tízparancsolatban azt olvas
suk, „Ne ejtsd ki az Örökké
való, a te Istened nevét hiába, 
mert nem hagyja büntetlenül 
az Örökkévaló azt, aki kiejti 
az ő nevét hiába” (2Mózes 20:7., 

5Mózes 5:11.). Tiszteletlen lenne, 
hogy csak úgy említsük a nevét 
(Sulchán áruch, Orách chájim 156:1., 

Jore déá 334:43.). Ezért vallásos zsi

dó igyekszik elkerülni még az 
olyan kifejezéseket is, hogy „jaj 
Istenem!” stb. 

Ez az előírás nem vonatko
zik arra, hogy valaki leírja Isten 
nevét egy műben, egy levélben 
vagy más írásban (Chátám Szofér 

responsum, Jore déá 2. kötet 227. fejezet 

vöhánire bekezdése; de lásd Igrot Mose, 

Jore déá 2. kötet 136. fejezet 1.). Arra 
azonban figyelni kell, hogy ne 
írjuk le Isten nevét olyan helyen, 
ami később nem méltó helyre 
kerülhet, mint például egy új
ságba, amibe, ahogy a mondás 
tartja, másnap már halat cso
magolnak (A Sulchán áruch kivona-

ta 6:3., a lubavicsi rebbe levelezése, Igrot 

kodes 21. kötet 5. oldal). Ezért van az, 
hogy a háború előtti ortodox ki
adványokban kihagytak egy be
tűt, és pl. Öökkévalóként szere
pelt Isten neve. 

Mielőtt az Egység című fo

lyóirat első száma (1990. szep
tember) megjelent, el kellett 
dön tenem, hogyan írjuk le Isten 
nevét. Akkor más rabbikkal kon
zultálva arra a döntésre jutot
tam, hogy mivel az újság a szé
les közönségnek szól, és sokan 
lehetnek olyanok, akik nem tud
ják  értelmezni az „Öökkévaló” 
kifejezést, inkább kiírjuk és min
den számon egy figyelmeztetést 
helyezünk el az impresszumban: 
„A kiadvány tartalmára való te
kintettel kéretik a lapot nem el
dobni!”. 

Mindez természetesen nem 
vonatkozik egy internetes kiad
ványra, amit nem lehet kidob
ni vagy méltatlanul kezelni, így 
egyáltalán nem probléma Isten 
nevének ily módon történő ki
írása.

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

A rabbi válaszol
Isten neve a hírlevélben

Rebbecen Cháná volt a hete
dik Rebbe édesanyja. 139 év vel 
ezelőtt született, egy négygyer
mekes rabbicsalád elsőszülöttje
ként. Lakóhelyén, Nyi ko lájevben 
közismert volt Tó ratudásáról és 
csodálatos zenei érzékéről. 

Felnőtt korában pedig hatal
mas lélekjelenlétről és állhatatos
ságról tett tanúbizonyságot. Ami
kor férjét, Lévi Jichák Schneerson 
rabbit 1939ben letartóztatták, az 
akkor 59 éves rebbecen minden 
követ megmozgatott férje kisza
badításának érdekében. A rab
bit azonban szovjetellenes pro
paganda terjesztése miatt (vagy
is a zsidóság tanításáért) egy 
kirakatperben elítélték és szám

űzték – hogy hova, azt nem árul
ták el. Amikor azonban értesí
tést kapott, hogy hol raboskodik 
a férje, Cháná azonnal útnak in
dult, hogy csatlakozzon hozzá 
Csiiliben. A kis tatár falu agya
gos padlójú, moszkítóktól és bo
garaktól hemzsegő szobácskájá
nak – ahol a szállásuk volt – még 
ajtaja sem volt. 

A rebbecen azonban hősie
sen helytállt: ápolta beteg férjét, 
mígcsak maga is meg nem bete
gedett és szinte a semmiből te
remtett megélhetést a maguk 
számára. Moszkvába utazott, 
hogy kegyelmet eszközöljön ki 
férjének, majd haza Jekatyerin
burgba, hogy élelmiszert tud

jon küldeni férjének, majd ami
kor ismét szükség volt rá, visz
szatért a száműzetésbe. Hiába 
volt nekik maguknak is nyomo
rúságos a helyzetük, a rebbecen 
minden rászorulónak segített a 
lehetőségeihez képest: márpe
dig a háború elől Kazahsztánba 
menekülők közt voltak rászoru
lók szépszámmal. 

Végül elérkezett a rabbi sza
badulásának napja is – ám nem 
sokáig élvezhették a szabadu
lást. A rabbi rövid idő alatt Álmá 
Átában elhunyt, a rebbecen pe
dig megkezdte fájdalmas és 
hosszú útját, melynek végállo
mása New York volt, legidősebb 
fia lakhelye. 

Cháná Schneerson: az önfeláldozó rebbecen


