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Emlékezz! (Zachor) 
fotókiállítás a ZSILIP-ben

Szalai Kálmán a díjátadón (balra). A Scheiber-díj átadó ünnepsége (jobbra; Árvai Károly fotója)

„Fontos lenne legalább az antiszemitizmus elleni küzdelemben együttműködni”

Scheiber-díjjal tüntették ki a Tett és Védelem 
alapítvány titkárát, Szalai Kálmánt 

„A zsidó vallás egyik alapelve  
szerint életünk során folya ma- 
 tosan arra kell töre ked nünk,  
hogy saját tulajdonságainkat  
fejlesztve, cselekedeteinket meg - 
szentelve ko moly szellemi ma-
gasságokat érjünk el. Ehhez az 
Örökkévalónak a Tórából meg - 
ismerhető tulajdonságait kell 
meg próbálnunk a saját életünk-
ben is megvalósítani. Ez nem 
könnyű feladat.” – ezekkel a 
sza vakkal kezdte Oberlander 
Bá ruch rabbi a Schei ber Sán-
dor-díj átadásán az idei díjazott,  
Szalai Kálmán méltatását. Mint 
mondta, különösen nehéz „le-
utánoznunk” az Örökkévaló-
nak, mint „Izrael őrzőjének” 
(So mer Jiszráél) szerepét. „Eh-
hez ugyanis magas fokú együtt-
érzésre, bátorságra és a szere-
tet ké pességére van szükség. 
Olyan sa játosságokra, amelyek 
elérése önmagában is embert 

próbáló erőfeszítést igényel. 
Éppen ezért mindazok, akik 
e jellemvonásokat magukban 
kifejlesztve a zsidó nép védel-
mének áldozzák az életüket, 
minden elismerést megérde-
melnek … Szalai Kálmán min- 
den kétséget kizáróan ilyen em-
ber.” – mondta a rabbi a Tett és 
Védelem Alapítvány titkáráról. 

A kulturális miniszter ál-
tal évente adományozott Schei-
ber Sándor-díjat azok kaphat-
ják, akik kiemelkedőt alkottak a 
zsidósághoz kapcsolódó tudo-
mányok, illetve a zsidók és nem 
zsidók közötti párbeszéd és tole-
rancia előmozdításának terüle-
tén. A civil kezdeményezésként 
2013-ban alakult Tett és Véde-
lem Alapítvány (TEV), melynek 
titkárát most tüntették ki a díjjal, 
a zsidó tradíciókat követve lép fel 
az antiszemitizmus ellen.   

A díjat megköszönve Szalai 

Kálmán megszívlelendő üze-
netet fogalmazott meg: „Fontos 
lenne, ha legalább az antisze-
mitizmus elleni fellépés ügyé-
ben a zsidó szervezetek együtt 
tudnának működni. A meg-
tisztelő Scheiber Sándor-díj ki-
jelölése is konszenzuson ala-
pul. Ez a konszenzus talán el-
hozza azt a várt állapotot, hogy 
ismét egységben tud munkál-
kodni a magyar zsidó közösség 
mindhárom vallási szervezete.”

„Úgy gondolom,” – zárta a 
lau dációt Oberlander rabbi – 
„hogy kevés olyan … szakember  
van ma Magyarországon, aki 
ilyen sokat tett a zsidók és nem 
zsidók közötti párbeszéd és tole-
rancia előmozdítása érdekében. 
Nyitott, és a zsidó közösségre, il-
letve a többségi társadalom szol-
gálatára fókuszáló személyisége 
mindannyiunk számára köve-
tendő példát jelent.”

Az EMIH a holokauszt magyar-
or szági áldozatainak emléknap-
ja alkalmából Emlékezz! (Za
chor) címmel holokauszt témájú 
fotómontázs-kiállítást rendez. 

Megnyitó időpontja: 
április 15. 16:00

Megnyit ja: Benda Iván
Helyszín: ZSILIP 

– Roth Lenke és Simon 
Kulturális Központ 

(1137 Bp., Újpesti rakpart 1.) 
Díszvendégek:

Yossi Amrani, Izrael Állam 
magyarországi nagykövete 

Dr. Bagdy Gábor, Budapest 
főpolgármester-helyettese

dr. Monostori László,
plébániai kormányzó

Köves Slomó, 
az EMIH vezető rabbija

Smuel Glitzenstein,
a ZSILIP rabbija 

Tavaszi sábáton Ráckevén
Családias hangulat, érdek fe szí  tő 
előadások, csodálatos környe- 
 zet: wellness testnek és lé lek nek.

A hétvége témája a zsidó csa-
lád. Családfakutatás, genetika, 
családi szerepek. Örökbe fo gadás 
és mesterséges megtermékenyí-
tés a háláchá szempontjából. 

Időpont: 2018. május 4-6. 
Helyszín: 

Duna Relax & Event Hotel**** 
(Ráckeve, Dömsödi út 1.)
Jelentkezés: 06 1 268 0183 

posta@zsido.com 
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Zsidó híradó

Benjámin Netanjahu izraeli 
látogatásra hívta Orbán Viktort

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

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.25 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 Van-e szólásszabadság a zsidóságban? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.15 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

A MI CIKKEINK KÓSEREK!

ADÓJA 2×1%-ÁNAK 
FELAJÁNLÁSÁVAL 

A GUT SÁBESZT TÁMOGATJA!

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA SZERVEZETEINKET ADÓJA 2×1%-ÁVAL! 
EGYHÁZI 1%: EMIH TECHNIKAI SZÁM: 1287 
TÁRSADALMI SZERVEZETEK 1%: CHÁBÁD LUBAVICS ALAPÍTVÁNY
ADÓSZÁMA: 19663038-1-42
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOSEREGYSZAZALEK.HU

Telefonon gratulált Benjámin 
Netanjahu izraeli miniszterel-
nök Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnöknek újraválasz-
tá sához – jelentette az izraeli  
sajtó. A beszélgetés során Ne-
tan jahu izraeli látogatásra in-
vitálta a magyar kormányfőt 
és megköszönte neki azt a tá-
mogatást, amelyet a nemzet-
közi fórumokon Magyaror-
szág tanúsít Izrael irányába. 

Netanjahu tavaly júliusban 
hivatalos látogatást tett Ma-
gyarországon, s ezzel több év-
tized után ő volt az első izraeli 
kormányfő, aki Budapestre lá-
togatott. A kétoldalú kapcso-
latokat kiemelkedően jónak 
tartják. Izrael jelezte, nagyra 
értékeli, hogy a magyar kor-
mány zéró toleranciát hir-
detett az antiszemitizmussal 
kapcsolatban, és támogatja a 

magyarországi zsidó közösség 
fejlődését.

Netanjahu mellett az Eu
rópai Zsidó Szövetség is gratu-
lált a magyar miniszterelnök-
nek a választási sikeréhez. Le-
velében a brüsszeli székhelyű 
szervezet alapítója és vezető-
je, Menachem Margolin rabbi 
kifejezte reményét, hogy Or-
bán Viktor az új ciklusában 
is biztosítani fogja a magyar-
országi zsidóság védelmét és 
támogatását, miközben to-
vábbra is kiáll Izrael mellett. 
„A nagy hatalommal nagy fe-
lelősség jár együtt” – emelte 
ki a Margolin rabbi. „Európa 
válaszút előtt áll. Mindaddig, 
amíg Ön folytatja a zsidó kö-
zösség jogainak védelmét és 
az Izrael melletti kiállást, szá-
míthat a támogatásunkra.” – 
záródik a levél.

Hetiszakasz
Tisztátalan állatok

Szakaszunk – Smini (3Mózes 
9:1-11:47.) – a Hajlék felava-
tásáról szól, s ebben az előző 
szakasz végén leírt folyamat-
ról, melyben Mózes hét na-
pon keresztül előkészíti és fel-
avatja testvérét, Áront s fiait a 
Szentély Szolgálatra, miután 
beavatta őket a Szolgálat min-

den csínjába-bínjába. A sza-
kaszban találjuk azt a tragi-
kus esetet is, amelyben Áron 
két fia – Nádáv és Ávinu – egy 
tévedés folytán életét veszti. A 
szakasz utolsó része felsorol-
ja a tiszta és tisztátalan, illet-
ve ehető és nem ehető állato-
kat és szárnyasokat.

Ideje van a csendnek és a szónak

Az élet folyamán olykor meg-
hökkentő és sokkoló dolgokkal 
szembesülünk. Néha olyanok-
kal, amikre, úgy érezzük, nincs 
szavakba önthető válasz.

A Smini hetiszakasza is egy 
ilyen esetről számol be, Nádáv 
és Ábihu váratlan és tragikus 
haláláról. A Szentély ünnepélyes 
beikatatási sorozatának utolsó 
pillanataiban történt. Első hal-
lásra ráadásul teljességgel ért-
hetetlennek tűnik a kiváltó oka. 
Anélkül, hogy Mózessel tanács-
koztak volna erről, az Isten irán-
ti fokozott izgalom hevében el-
ragadtatták magukat, a Szen-
tek szentje felé vették az irányt, 
s olyan intenzív spiritualitást 
éltek meg, amit már nem vol-
tak képesek a megfelelő meder-
ben tartani, így lelkük egyszerű-
en felemésztődött. Az egyszerre 
két fiát is elvesztő, gyászoló apá-
ról pedig így tudósít az Írás: „És 
Áron hallgatott.” (3Mózes 10:3.) 
Fontos, hogy az élet bizonyos 
kritikus pillanataiban képesek 
legyünk erőt meríteni, s csend-
ben maradni. Ezzel a csenddel 
ismerjük el Isten végtelenségét, 
azt, hogy hatalmassága és kor-
látlansága megfoghatatlan a mi 

korlátolt emberi felfogóképessé-
günkkel. Míg a beszéd általában 
olyan dologról tanúskodik, amit 
megértettünk, felfogtunk, addig 
a dallamok olyan dolgokat, je-
lenségeket hivatottak megfog-
ni, amit pusztán szavakkal már 
nem lehet. A csend pedig még 
az előző két kifejezőeszközt is 
túlhaladja.

A csend ekként való alkal-
mazása azonban kizárólag az Is-
tennel való személyes kapcso-
latunkra korlátozódhat. Ami-
kor azt látjuk, hogy felebarátunk 
szenved el valami kárt, köte-
lességünk, hogy felelemeljük a 
hangunk.

Vannak pillanatok, ami-
kor alázatot kell mutatnunk, s 
csenddel hódolni Isten döntései 
előtt. Azonban vannak dolgok, 
amik mellett sosem mehetünk 
el szó nélkül. Csak az efajta, kö-
vetkezetes viszonyulás segíthet 
újból összerakni elemeire hul-
lott világunk darabjait, hogy az 
az isteni hajlék számára is lakha-
tó legyen.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal rabbi 

írása nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A Rebbe 100 ezer dolláros spórolása
Lubavicsi családban nőttem fel. 
Gyermekként gyakran kísér-
tem el apámat a Rebbe fár bren
genjerie, haszid összejö ve teleire. 
Em lékszem, mindig nagyon iz-
gatott voltam. Lu ba vi csi haszid-
nak lenni általában vé ve nagyon 
izgalmas dolog volt.

1973-ban felajánlották, hogy 
legyek a Rebbe küldöttje és nyis-
sak egy új Chábád-központot 
Los Angelestől északra, a San 
Fernando-völgyben, amit csak 
„The Valley”-nek neveznek. Ez 
alkalomból különleges áldást 
kaptam a Rebbétől. Azzal áldott 
meg, hogy határozott és elszánt 
döntéseket hozzak, keményen 
dolgozzam, valamint higgyek és 
bízzak az Örökkévalóban.

A Rebbe áldását általános 
üzenetként értelmeztem. Ha si-
kereket akarsz elérni, először is 
ke ményen kell dolgoznod. Haj-
nalban kell kelned és rögtön neki 
kell állnod a tennivalóknak. De 
ez nem elég. Elszántnak is kell 
len ned. És bármihez, amit teszel, 
el engedhetetlen a sziklaszilárd 
hit Istenben. Így lehetsz sikeres.

A Rebbe megmutatta, mi-
ként koncentrálhatunk az erdőre 
anélkül, hogy a fák összezavar-
nának bennünket. Válaszai és ta-
nácsai mindig optimizmust su-
gároztak, és arra biztatott min-
ket, hogy magabiztosan és bát-
ran menjünk az utunkon. Így is 
tettünk, mert azt éreztük, hogy 
a Rebbe végig fogja a kezünket.

Egyszer a feleségem és én 
rendkívül nagy kihívással ke-
rültünk szembe. Azt javasol-
tam a feleségemnek, hogy ír-
jon a Rebbének. Ő így is tett, és 
egy tíz oldalas levélben írta le a 
probléma minden egyes részle-
tét. Azon a napon, amikor a le-
vél New Yorkba érkezett, tele-
fonhívást kaptam a Rebbe titká-
rától, a következő válasszal: 

„Szent munkád során már 
többször képzelted azt, hogy 
olyan helyzetbe kerültél, ahon-
nan nincs kiút. Később azután lát-
tad, ahogy a helyzet megváltozik, 
és jóra fordulnak a dolgok ... A 
Cemách Cedek tanítását kell kö-
vetned: gondolkodj mindig pozi-
tívan, és a dolgok jóra fordulnak!”

Micsoda válasz! Ezt a választ 
bekeretezve tartom a Rebbe ké-

ven hurst Avenue-n. Ez egy rend-
kívül forgalmas út volt, kijárat-
tal az autópályára, de voltak olyan 
szomszédaink, akik nem örültek 
annak, hogy egy lakóövezetben 
működtünk. Bíróság elé vitték az 
ügyet, mi pedig azon gondol koz-
tunk, hogy odébb állunk. Azon-
ban akárhányszor is írtunk a Reb-
bének a nehézségeinkről és az el-
keseredésünkről, mindannyiszor 

Néhány évvel később a recesz-
szió miatt lementek az ingatlan-
árak és 280 000 dollárért hirdet-
ték meg az épületet. Mi 240 000-
et kínáltunk, amit el is fogadtak. 
A szerződés aláírása előtt termé-
szetesen ismét kikértük a Rebbe 
tanácsát, és ő ez alkalommal jó-
váhagyta a dolgot. Így spórolt 
nekünk 100 000 dollárt, miköz-
ben brooklyni irodájában ült.

Amikor elkezdtük az építke-
zést, kölcsönért folyamodtunk 
a zsidó közösség alapítványá-
hoz. Prezentációt tartottam az 
alapítvány 75 fős tanácsa előtt, 
de amikor meghallották, hogy 
mindössze 50 000 dollár van a 
birtokunkban az egész projekt-
re, azt mondták, „Rabbi, ez nem 
fog sikerülni”. Dühös lettem, és 
így szóltam: „Uraim, a Lubavicsi 
Rebbe az áldását adta! Sikerülni 
fog! Majd meglátják! Önökkel, 
vagy önök nélkül!”

Biztosak voltak benne, hogy 
semmit sem fogunk építeni, de 
adtak 25 000 dollárt az építésze-
ti tervekre. Természetesen neki-
fogtunk az építkezésnek. A vég-
eredmény egy 2000 négyzetmé-
teres központ lett „Chabad of 
the Valley” néven, mely zsina-
gógát, ifjúsági központot és is-
kolát is magába foglal.

Az épület azért áll, mert kö-
vettük a Rebbe tanácsát: dolgozz 
keményen, legyen hited, legyél 
optimista és higgy benne, hogy 
Isten segítségével megvalósít-
hatod a lehetetlent. Az épület a 
Rebbe útmutatásának és áldásá-
nak köszönhetően épült fel.

Yehoshua (Josh) Gordon rabbi

arra biztatott, hogy maradjunk 
ott. Mi pedig követtük a tanácsát.

Végül sikerült olyan egyezsé-
get kötnünk, mely megengedte a 
Chábád-ház további működését 
Encionban, az eredeti helyén, az 
ifjúsági központunkat azonban 
máshová kellett költöztetnünk. 
A központunk új helyszínének 
a Burbank Boulvardot válasz-
tottuk, Tarzanában, mert a he-
lyiek kedvesen fogadtak. […] A 
Rebbe tanácsát kértük [a szom-
széd telek megvásárlásához], de 
ő nem tartotta jó ötletnek, és azt 
ajánlotta, hogy beszéljünk in-
gatlanos szakemberekkel. Így 
is tettünk, és kiderült, hogy az 
épületet alaposan túlárazták. 
Emlékszem, 340 000 dollárt kér-
tek, ami hatalmas összeg volt a 
nyolcvanas évek elején.

pével együtt az irodámban, és 
otthon, az asztalomra is kitet-
tem. Ez a válasz olyan tanítás, 
melyről minden egyes nap meg-
emlékezem. Lehet, hogy a dol-
gok rosszul állnak, de korábban 
is ugyanilyen rossz helyzetben 
voltam, és végül mégis minden 
jóra fordult!

A Rebbe biztatására úgy 
döntöttünk, hogy a jövőbe te-
kintünk, és végezzük a munkán-
kat. Néhány nappal később pe-
dig teljes hirtelenséggel, villám-
gyorsan megoldódtak a problé-
máink. Hiszem, hogy ez a Rebbe 
áldásának egyenes következmé-
nye volt.

Egy másik példa, amit meg 
sze retnék említeni, az encinói 
Chá bád-központban történt, amit  
1975-ben nyitottunk meg a Hay-

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

continued on reverse

An oral history project dedicated to documenting the life of the Rebbe, Rabbi Manachem M. Schneerson, of 
righteous memory. The story is one of thousands recorded in over 1200 videotaped interviews conducted to 
date. These stories are based on the recollection of the individuals recounting them. Please share any  
corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY
POSITIVE THINKING
RABBI YEHOSHUA (JOSH) GORDON

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת נח, ג׳ חשון, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Noach, October 16, 2015

Igrew up in a Chabad family. In fact, I was six months old 
when the Previous Rebbe passed away in 1950, and my 
mother brought me in a carriage to the funeral. When 

I was three, it was, the Rebbe who did my upshernish, 
that is gave me my first haircut. As a child, I frequently 
accompanied my father to the Rebbe’s farbrengens, and I 
remember it all as very exciting — the whole idea of being 
a Lubavitcher chasid was very exciting.  

Naturally, I attended Chabad yeshivas, and — as was the 
custom — from the time of my Bar Mitzvah, I would have 
an annual audience with the Rebbe on the occasion of my 
birthday. I remember when I was sixteen years old, I had 
a dilemma weighing heavily on my mind, and of course, I 
asked the Rebbe’s advice.

What was my dilemma? I couldn’t decide if I should 
continue studying in yeshiva over the summer, or if I should 
go work with young children in a summer camp. It might 
sound silly to ask the Rebbe something like this, but it was 
quite important for me to do the right thing, and I was 
ready and willing to do whatever the Rebbe thought best.

The Rebbe said, “Work in the summer camp.” And the 
reason he gave was “Naase mocho velibo zakin elef pe’amim 
kacha,” meaning that, through giving to others, one’s heart 
and intellect became refined a thousand-fold.

A few weeks later, at a farbrengen, the Rebbe repeated 
this teaching and explained it further. He said that G-d 
grants us a gift when we set aside our own concerns and 
devote ourselves to others, and then our heart and intellect 
become refined a thousand-fold. That means a person 
could spend a thousand hours studying and trying to reach 
a higher consciousness, but the one who devotes himself 
to others acquires the same consciousness within the hour.

This teaching impacted me for a lifetime, and I have shared 
it often with others in many venues. 

In 1973, I was offered the opportunity to become the 
Rebbe’s emissary and to open a Chabad House in the 
area north of Los Angeles known as San Fernando Valley, 
or “The Valley.” It happened near the occasion of the 

Rebbe’s 70th birthday and, on that momentous occasion, 
he sent me a special blessing. He blessed me to make firm 
decisions with alacrity, and to work hard with faith and 
trust in G-d. 

I took the Rebbe’s message to be a universal message. If 
you want to succeed, you need, first of all, to work hard. 
You have to wake up very early in the morning and pound 
the pavement. But that’s not enough. You have to do it 
with alacrity. And with everything you do, you must have 
a tremendous amount of trust in G-d that your work will 
succeed. 

The Rebbe’s gift to us, his emissaries, was showing us how 
to keep our focus on the forest, and not to get confused 
by the trees. His responses and advice always emanated 
optimism, as he urged us to go forth with confidence and 
fearlessness. And we did, because we felt that the Rebbe 
was always holding our hands.

On one occasion, my wife and I faced a very serious 
challenge in our lives. The particulars are not germane to 
the story I want to tell but, suffice it to say, it was a very 
debilitating time for us. 

Yehoshua (Josh) Gordon rabbi 1973 óta a Rebbe küldöttje volt 
Los Angeles térségében, majd a Chabad of the Valley 

főigazgatójaként dolgozott. Az interjú 2011 szeptemberében 
készült, a rabbi 2016. februárjában, 66 éves korában hunyt el.
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Kóser konyha
Macesztorta 

Ha az ünnep után véletle-
nül maradt volna még egy 
kis maceszunk, akkor lisztté 
darálva érdemes tortát sütni 
belőle.

Párve
8 ek. maceszliszt
8 ek. darált dió
16 ek. cukor
3 ek. citromlé 
  (lehetőleg frissen facsart)
8 ek. víz
8 tojás
A tetejére: másfél tábla 
  étcsokoládé

A maceszlisztet és a darált 
diót a cukorral együtt tálba 
tesszük. A tojásokat egyesé-
vel feltörjük, ellenőrizzük, 
nehogy véres legyen (ha vér-
cseppet látunk a tojás sárgá-
jában, akkor ki kell dobni az 
egész tojást, a poharat pe-
dig elmosni a következő to-
jás feltörése előtt). A fehér-
jét tálba tesszük, a sárgáját, 
valamint a citromlét és a vi-
zet a száraz összetevőkhöz 
adjuk, és összekeverjük. A 
fehérjét kemény habbá ver-
jük, és a habot óvatosan ösz-
szeforgatjuk a másik tál tar-
talmával, majd sütőpapírral 
bélelt formába téve, 180 fo-
kon megsütjük. A csokolá-
dét vízgőz fölött felolvaszt-
juk, majd egyenletesen a sü-
teményre kenjük.

A maceszlisztet felbon-
tás után zárt dobozban, hűtő-
szekrényben tároljuk, nehogy 
bogarak költözzenek bele. 

Buda-poszt: budapesti rabbi izraeli könyvsikere
Néhány hete egy Izraelben élő 
barátnőm, akivel valamikor sok 
időt töltöttünk a Vasvári Pál 

poszt” címet vi  selő kiadvány-
ról, felkerestem a szerzőt, akitől 
megtudtam: a könyv alapját 

whatsapp-on” – meséli Raskin 
rabbi, hozzátéve, innen ered a 
könyv címe is – „Mindig vala-
milyen érdekes történettel kez-
dődnek, és ebből levezetek va-
lami tanulságot. Általában kap-
csolódom az ünnepekhez vagy 
a hetiszakaszhoz.” – A lassan 5 
éve megosztott posztok, vagy-
is internetes cikkek nagy nép-
szerűségre tettek szert, annyira, 
hogy egy izraeli könyvkiadó fi-
gyelmét is felkeltették: „Felhív-
tak, hogy szeretnék kiadni eze-
ket a posztokat egy könyvben. 
Több mint egy évet dolgoztam 
rajta.”

A posztokat 12 téma köré 
csoportosította a rabbi, köz-
tük olyan cso portok található-
ak, mint hogyan küzdjünk meg 
a kihívásokkal és a nehézségek-
kel az életükben, vagy hogyan 
legyünk boldogok. A 140 írást 
tartalmazó könyv nagy sikert 
aratott az izraeli könyvpiacon. 

utcai zsinagógában, felhívott, 
hogy elmesélje: a férje épp egy 
közös ismerősünk könyvével 
tért vissza a könyvesboltból. A 
kö zös ismerős pedig nem más,  
mint a Magyarországon élő iz - 
rae liek közösségének rabbija,  
Raskin Smuel, aki egykor a  
pesti Jesiva diákja volt. Hogy  
többet megtudjak a „Buda-

azok a Facebook posztok adják, 
melyeket hetente oszt meg hé-
berül és angolul:

„Sok évvel ezelőtt hallot-
tam, micsoda ereje van a kö-
zösségi médiának a világ-
ban. Ezért elhatároztam, hogy 
minden hét végén írok vala-
mit és megosztom az ismerő-
seimmel Facebookon illetve a 

A rabbi válaszol

Minden órának küldetése van
a gyertya lángja ég, a dolgokat 
helyre lehet hozni…”

 Emellett nem szabad elfelej-
teni, hogy ha még lenne is bizo-
nyosságunk arról, hogy sorsunk 
már nem fog jobbra fordulni, 
életünk utolsó órái sem céltala-
nok vagy értelmetlenek.

 „Többet ér egy órányi jócse-
lekedet és megtérés ezen a vilá-
gon, mint az egész túlvilági lét” 
(Atyák 4:17.) A Talmud ezen ta-
nítása arra mutat rá, hogy a zsi-
dó vallásfilozófiában az evilági 
lét olyan mérhetetlen jelentősé-
gű küldetéssel párosul, amely-
nek értéke minden máson túl-
tesz. Az emberi szabadakarat, 
az ezzel járó felelősség és az eb-
ből fakadó érdem minden evi-
lági percet értékessé tesz, még 
akkor is, ha ezek a percek sok 

fájdalommal és szenvedéssel 
járnak. 

A zsidó hagyomány szerint a 
túlvilági lelkek éppen ezért só-
várognak az evilági lét után, és 
sajnálkoznak afelett, hogy nem 
használtak ki minden percet 
evilági életük során. 

Ábrahámról azt olvassuk a 
Tórában, hogy „Ábrahám meg-
öregedett, megteltek napjai” 
(1Mózes 24:1.), amellyel kapcso-
latban a Zóhár (3:93b) azt tanít-
ja, hogy a „megteltek napjai”, 
arra utal, hogy „minden nap tel-
jesítette az adott nap küldetését”. 
Minden napnak és minden órá-
nak küldetése van, még akkor is, 
ha sokszor mi magunk nehezen 
találjuk meg a szenvedéssel és 
fájdalommal járó órák és napok 
küldetését és értelmét. 

„A betegségüktől szenvedő hal
doklók gyakran kérdezik: ’Miért 
nem visz már el Isten?’ Ön mit 
válaszolna nekik?” – A hír24 
portál soron következő kérdésé-
re Köves Slomó rabbi válaszolt. 

„Még ha egy éles kard pengé-
jét érzi is a tarkóján, akkor se 
ad ja fel az ember a reményt!” 
(Tal mud, Bráchot 10a.) – Az 
ember sorsa a legreménytele-
nebb hely zetekből is reményte-
livé tud fordulni, hiszen sorsun-
kat vég ső soron a Gondviselés 
alakítja. Egy szerre kell hinnünk 
abban, hogy minden helyzet va-
lahogy rejt magában célt és ér-
telmet, és kell bíznunk abban, 
hogy helyzetünk látható mó-
don is pozitívra fordul. Ahogy 
a híres Jiszroel Szálánter rab-
bi (1810-1883) tanította: „amíg 

Smuel Raskin rabbi és Moshe Lazar, Oroszország főrabbija 
a könyv new yorki-i bemutatóján


