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Két ország, két nap, két esküvő

Lapunk olvasói az elmúlt he-
tekben láthatták, hogy nem egy, 
hanem két örömteli eseményre, 
két esküvőre, vagyis hászenére is 
készülődött a közösség. 

Az első esküvőre, ros chódes 
sziván estéjén került sor, május 
15-én, Budapesten. A magyar-
országi Chábád mozgalom veze-
tőinek, Oberlander Báruch rab-
binak és Batsheva rebbecennek 
ment férjhez a lánya, Gitty. 
(Örömteli eseményekkel zsú-
folt éve van az Oberlander csa-
ládnak, nem egész öt hónapja 
fiuk, Náchmán esküvőjét ünne-
pelhették.) 

A New York-i Monsey-ban 
élő vőlegény, Yossi Rosenberg 
családjában nemzedéken át csak 
vizsnyici haszidok voltak, míg-
nem a vőlegény apja a lubavicsi 
Rebbe haszidja nem lett. A vőle-
gény anyai és apai részről is ma-
gyar felmenőkkel büszkélked-

het. Apai nagyapja például 
nyír egyházi, míg nagyanyja az 
ung vári sakter lánya – az ő tisz-
teletére Ungváron is tartottak 
egy sevá bráchot vacsorát a fia-
taloknak. 

A fantasztikus hangulatú es-
küvő vendégei között volt Gold-
berger Menáse, a vőlegény 89 
éves dédnagyapja is. Milánóból 
érkeztek az ünnepre a menyasz-
szony anyai nagyszülei, Moshe 
Lázár rabbi és felesége, míg a 
menyasszony apai nagyma-
mája New Yorkból utazott ide. 
Ugyancsak jelen volt az eskü-
vőn a menyasszony nagybátyja, 
Berel Lázár, Oroszország főrab-
bija is. A Kelet-Európai chábád 
rabbik is képviseltették magu-
kat, a magyar küldöttek mellett 
a zágrábi, az ungvári és a belgrá-
di sliáchok is jelen voltak a Bál-
na rendezvényközpontban tar-
tott, nagyszabású esküvőn. 

A második esküvőt az izrae-
li Kfár Chábádban tartották egy 
nappal később. Itt Kovács Jichák 
rabbinövendék, lapunk mun-
katársa állt a hüpe alá, hogy fe-
leségül vegye menyasszonyát, 
Danielle-t. A szertartást Meir 
Askenázi, Kfár Chábádi főrab-
bija vezette, az ifjú párt Salamon 
Ávrahám vezette a hüpéhez. A 
Rebbe levelét Köves Slomó rab-
bi olvasta fel. A Magyarország-
ról érkező családtagok mel-
lett ugyanis ő és Faith Aser is 
Izraelbe utaztak és csatlakoz-
tak az Izraelben tanuló ma-
gyar bóceherek különítményé-
hez, akik Jichák tanulótársaival 
együtt fergeteges hangulatot te-
remtettek az ünnepségen. 

Gratulálunk a két ifjú pár-
nak: Yossi és Gitty Rosenberg-
nek, valamint Kovács Jicháknak 
és Danielle-nek, valamint csa-
ládjaiknak!

Nyitott zsinagógák éjszakája
Rabbi a buszon 

A Múzeumok Éjszakája „Nyi-
tott Zsinagógák” program ele-
meként június 24-én, éjjel 
négy budapesti zsinagóga kö-
zött egy különleges buszjá-
rat fog közlekedni. A buszon 
Köves Slomó, az EMIH vezető 
rabbija és a közösség más rab-
bijai autentikus idegenvezetést 
nyújt az érdeklődők számára. 

Indulás: 23:00; 24:00; 
Keren Or Központ 

(1052 Bp., Károly krt. 20.) 
Regisztráció: posta@zsido.com

Köves Slomó újra a Brain Bar-ban
Európa legizgalmasabb, a jövő 
titkaira és folyamataira fó-
kuszáló fesztiválján újra elő-
adást tart Köves Slomó rab-
bi. A program második nap-
ján, június 1-jén 13.20-tól hall-
gathatják meg az érdeklődőt az 
angolnyelvű beszélgetést, mely-
nek témája a jövő női, a nők jö-
vője. Köves rabbi Paola Diana-
val, a nőket korlátozó „üvegfa-
lon összetörőjével” beszélget. 

További info és jegyvásárlás: 
http://brainbar.com/tickets 

Felmérés európai zsidók között
Az Európai Unió Alapjo-
gi Ügynöksége (FRA) Európa 
szerte felmérést készít az an-
tiszemitizmusról. Ezen belül 
kíváncsiak a Magyarországon 
élő, magukat zsidónak valló, 
16. életévüket betöltött sze-
mélyek véleményére és tapasz-
talataira. Ha ez a leírás illik 
Önre, abban az esetben szeret-
nénk megkérni arra, hogy ve-
gyen részt a felmérésben.

Ritkán adódik alkalom 
arra, hogy a zsidó közösség 
tag jai közvetlenül is részt vál-
lalhassanak az antiszemitiz-
mus elleni harc alakításában – 
a kérdőív kérdéseinek megvá-
laszolása egy szerény, de fon-
tos lehetőség erre. 

Kérdőív kitöltése: 
www.eurojews.eu Gitty és Yossi Rosenberg esküvője (balra), Kovács Jichák és Danielle esküvője (jobbra)
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Zsidó híradó
Jeruzsálembe költözött 
az USA nagykövetsége

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

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 20.00 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás,  
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.30 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

Hetiszakasz
A törzsfőnökök szerepe

Szakaszunk – Bámidbár (4Mó - 
zes 1:1–4:20.) – nyitja meg 
Mó zes negyedik könyvét. Is-
mételt népszámlálás után – 
melynek eredménye csodála-
tos módon egyezik az előző-
vel, amelyet egy évvel azelőtt 
ej tettek meg – Mózes zászlóal-

jak ba szervezi a népet. Négy 
zászlóalj, mindegyikben 3-3 
törzs jön létre, s készek a nagy 
útra, hogy elfoglalják az Ígéret 
Földjét. A szakaszban találha-
tó még a leviták munkarend-
je a Szentély-szolgálatban és a 
törzsfőnökök szerepe.

Május 14-én, Izrael Állam 
megalakulásának hetvenedik 
évfordulóján ünnepélyes ke-
retek között megnyitották a 
Tel-Avivból Jeruzsálembe át-
helyezett amerikai nagykövet-
séget. 

A megnyitón részt vett 
Ivan ka Trump és Jared Kush-
ner, John Sullivan, helyettes ál-
lamtitkár és David Friedmann, 
amerikai nagykövet is az ame-
rikai delegáció 250 tag  jával 
együtt. Izraeli részről Ben-
jámin Netánjáhu miniszter-
elnök és Reuvén Rivlin állam-
elnök, rabbik és más méltósá-
gok vettek részt.

Trump elnök videóüzene té -
ben elmondta: „Az Egyesült Ál-
lamok mindig is Izrael ba rátja 
és partnere lesz a szabad ság és a 
béke elérése érdekében.”

Reuvén Rivlin elnök Je-
ruzsálem központi szerepére 
hívta fel a figyelmet, majd az 
új dolgokra mondott, hagyo-
mányos Sehechejánu áldással 
fejezte be beszédét.

„Ha valakinek gondja van 
az zal, hogy Jeruzsálem Izra-
el fő városa, forduljon Isten-
hez – mert az egész tőle indult 
ki.” – mondta Lindsey Graham 
kongresszusi képviselő, aki egyi-
ke volt azoknak, akik 1995-ben 
meg szavazták azt az amerikai 
tör vényt, mely Jeruzsálemet Iz-
rael fővárosának ismeri el, és 
melynek ratifikálását eddig min-
den amerikai elnök elodázta.

Számos, Izraelben diplo-
máciai képviseletet fenntar-
tó állam bojkottálta a rendez-
vényt, azonban Magyarország 
nagykövete jelen volt.

Egység és sokaság

Akiva rabbi tanította, hogy a 
jiddiskájt egyik legfontosabb ta-
nítása a „szeresd felelbarátodat 
mint önmagad” elve. Száz évvel 
korábban Hillél, a bölcs tanított 
hasonló elvet. 

Eheti Tóra szakaszunkkal, 
a Bámidbárral kezdődik meg 
Mózes negyedik könyvének a 
felolvasása. A hetiszakasz kü-
lönlegessége, hogy azt mindig 
Sávuotot, a Tóra-adás ünnepét 
megelőzően olvassuk fel a zsi-
nagógákban. Ennek értelmében 
pedig logikusan feltételezhet-
nénk, hogy ha a felebaráti szere-
tet a Tóra egyik irányadó alap-
elve, akkor eheti szakaszunk is 
szolgál ennek megfelelő tanítás-
sal.

Amikor azonban gorcső alá 
vesszük eheti szakaszunkat, azt 
látjuk, hogy az gyakorlatilag tel-
jes egészében a népszámlálás-
ról szól. A zsidó nép számossá-
gát az egyes törzsek tagjainak a 
számát összegezve kapjuk meg. 
Mivel Mózes negyedik könyvé-
nek a végén még további ilyen, a 
nép számosságára utaló listát ta-
lálunk, a könyv latin elnevezése 
a Numeri, azaz Számok lett.

A Rebbe magyarázata szerint 
a zsidó nép számbavétele önma-
gában kifejezi a felebaráti szere-

tet elvét. Minden egyes ember 
egy egyént jelöl, a többi ember-
től különböző entitást. Azonban 
amikor számba vesszük az em-
bereket, akkor mindenkit egy-
ként számolunk, legyen szó akár 
a legokosabbról, akár a legegy-
szerűbbről.

Az emberi kapcsolatokban 
fennálló egyik legyakoribb je-
lenség, amikor többre tartjuk 
magunkat a többieknél. Magun-
kat értékesnek gondoljuk, míg a 
másiknak csupán epizódszere-
pet szánnánk. Ebben a megkö-
zelítésben előbb vagy utóbb fel-
vetődik a kérdés: hogy tudnék 
így a másik segítségére lenni?

A Rebbe a fenti kérdésre azt a 
választ adja, hogy a Tóra legfőbb 
tanítása az, hogy mindnyájan 
egyenlően vagyunk egyek. Fon-
tosak vagyunk, de nem fonto-
sabbak a másiknál. Annak felis-
merése, hogy mindnyájan egyet 
érünk, annak a megértését is se-
gíti, hogy valójában mennyi-
re hasonlítunk egymásra. Ezek 
után pedig a másik megsegíté-
séhez vezető utat is könnyebb 
lesz megtalálni.

Kovács Jichak rabbinövendék 
írása Tali Loewenthal írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

A járás ereje
A történet, amit elmesélek 1988 
első hónapjaiban zajlott. A 47. 
utcai fényképész üzlet hirdetési 
osztályát vezettem. A cég félmil-
liárd dollárt ért akkoriban és a 
világ legnagyobb, fényképészeti 
és grafikai felszereléseket árusí-
tó üzletének számított. A cégen 
belül működő reklámügynök-
ség volt a legnagyobb egész New 
Yorkban. Több száz reklámot 
jelentettünk meg évente a The 
New York Timesban (ennek 
költsége havonta 350 000 dol-
lárra rúgott!), így szoros együtt-
működés alakult ki a lappal. 

Egy nap felhívott a cég tulaj-
donosa, Chaim Yehuda Gold-
stein, és arra kért, hogy segít-
sek a Chábád-Lubavics mozga-
lom hirdetésének megjelente-
tésében. „Kérlek, segíts nekik, 
hogy azt kapják, amire szüksé-
gük van. Bármit is teszel értük, 
nagyra értékelem” – mondta.

Rögtön ezután kapcsolatba 
lépett velem Yehoshua Metzger 
rabbi, a Chábád képviseleté-
ben. Elmondta, hogy közeleg a 
Rebbe születésnapja, és szeret-
nék megajándékozni egy egész 
oldalas, látványos megjelenéssel 
a New York Timesban. 

Rögtön utasítottam a beosz-
tottaimat, hogy vegyék fel a kap-
csolatot a New York Times szer-
kesztőivel. Kollégáim sikeresen 
lefoglaltak egy előkelő helyet a 
lapban: az egyik melléklet teljes 
hátsó oldalát, méghozzá a szo-
kásos ár feléért. 25 000 dollár 
helyett a Chábádtól csak 12 500-
at kértek, tehát jelentős kedvez-
ményt ajánlottak.

Nagyon elégedett voltam, 
ahogy Metzger rabbi is, és egy 
hosszú barátság vette kezde-
tét közöttünk. Egyszer megkér-
dezte, hogy szeretnék-e talál-

kozni a Rebbével. Azt ajánlotta, 
hogy a „vasárnapi dollárosztás” 
alkalmával a családom és én is 
találkozhatunk a Rebbével, aki 
ilyenkor fogadja az embereket 
és mindenkinek egy egydollá-
rost ad, hogy fordítsák jótékony 
célra. Hatalmas lehetőség volt 
ez, természetesen nem akartam 
kihagyni.

kisebb gyermekünket tartot-
tam a kezemben és elmondtam 
a Rebbének, hogy mi aggaszt 
bennünket a kislánnyal kapcso-
latban. Már 18 hónapos múlt, de 
még nem állt fel és nem is má-
szott. A gyermekorvos tanácsá-
ra beszéltünk egy neurológus-
sal, aki tíz nappal későbbre adott 
időpontot. Mindezt elmondtam 

Emlékszem, a találkozó va-
sárnap délelőtt 11-re volt meg-
beszélve. Egy órával korábban 
már ott voltam a feleségemmel 
és hat gyermekünkkel. Renge-
teg ember várt a Rebbére, a sor 
az épület körül kígyózott. Azt 
gondoltuk, hogy ha még éjfél 
előtt bejutunk, akkor szeren-
csésnek mondhatjuk magun-
kat. Azonban pontban 11-kor 
Metzger rabbi megjelent, és be-
vitt minket a Rebbéhez. A rab-
bi bemutatott minket, a Rebbe 
pedig megáldott bennünket, és 
adott 13 dollárt, hogy fordítsuk 
jótékony célra. Amikor épen tá-
vozni készültünk, összeszedtem 
a bátorságomat. Raizyt, a leg-

Aron Tzvi Sternberg a Talmud Torah Adas Yereim igazgatója 
Monsey-ban. Az interjú 2013 szeptemberében készült.

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

a Rebbének, és kértem tőle egy 
külön áldást Raizy számára.

A Rebbe mosolyogva felém 
fordult és így szólt jiddisül: „Az 
Örökkévaló segíteni fog és jó és 
szerencsés órában kíséred majd 
őt az esküvői sátor alá”.

Az élmény hatása alatt botor-
káltunk ki. A hét további része 
eseménytelenül telt, majd bekö-
szöntött a szombat. Három nap-
pal voltunk a neurológiai vizs-
gálat előtt.  

Ahogy minden szombaton, 
azon a napon is a négy fiam tár-
saságában indultam el a zsina-
gógába. Dél körül értünk haza. 
A ház bejárata előtt felkiáltot-
tam: Gut sábesz! A feleségem 

a nappaliban ült, Raizy pedig a 
földön feküdt, a bejárat mellett. 
Ahogy beléptem, Raizy felállt - 
korábban még egy lépést sem 
tett, és nem is mázott -, és hoz-
zám sétált a nappalin keresztül! 
Körülbelül 4.5 métert tett meg! 
Meg sem bírtam szólalni. Egy 
szó sem jött ki a számon. Moz-
dulatlanul álltam, és a rám törő 
érzelmektől reszketni kezdtem.

A feleségem és én is teljesen 
a történtek hatása alá kerültünk. 
Nem tudtuk elképzelni, hogy mi 
okozta ezt a drámai változást 
Raizy állapotában, de mindket-
ten tudtuk, hogy csoda történt. 
Ez egyértelmű volt a számunk-
ra. A gyerek egyszerűen felállt 
és járni kezdett, pedig korábban 
még mászni sem volt képes. Ne-
héz volt felfogni a történteket, és 
azóta is hatalmas hálát érzek a 
Rebbe iránt.

Ezután természetesen töröl-
tük a neurológiai vizsgálatot. 
Nem volt miért odavinni a lá-
nyunkat. Raizy teljesen normá-
lis gyerekként nőtt fel és az es-
küvői sátor alá kísértük, ahogy 
a Rebbe megígérte. Ma már sok 
gyermek édesanyja és remek há-
ziasszony. Bizonyosan sok örö-
met okoz még a számunkra.

Mióta a Rebbe elhunyt, 
gyakran felkeresem a sírját. Hi-
szem, hogy ő segíti a családun-
kat és végtelenül hálás vagyok 
azért, hogy ő képvisel minket az 
Örökkévaló előtt.

Aron Tzvi Sternberg

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 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 THE POWER  
TO WALK
RABBI ARON TZVI STERNBERG

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת וישלח, ט׳׳ו כסלו, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Vayishlach, November 27, 2015

The story that I’m about to tell took place in 
the early months of 1988. At that time, I was 
running the advertising department of 47th 

Street Photo, which then was a half-a-billion dollar 
company. It was considered the largest photography 
store for graphic equipment in the world, and it had 
one of the largest in-house advertising agencies in 
New York City. We would place hundreds of ads 
with the New York Times yearly, (at times spending 
in excess of $350,000 a month!) and, as a result, 
we had a great deal of clout with them.  

One day, I got a phone call from the owner of 47th 
Street Photo, Reb Chaim Yehuda Goldstein, asking 
me to assist Chabad Lubavitch with a special ad 
placement. He said, “Please help them out and 
make sure they get what they need. Whatever you 
can do will be appreciated.” 

Almost immediately I heard from the Chabad 
representative organizing advertisements, Rabbi 
Yehoshua Metzger. He told me that the Rebbe’s 
birthday was approaching and that Chabad would 
like to honor the Rebbe with a prominent, full page 
ad in the New York Times. Previously, their ads had 
gotten lost in the paper, and they wanted to make 
sure it wouldn’t happen this time.

I immediately dispatched my people to speak with 
the New York Times people, and we were successful 
in procuring premiere placement — the back page 
of a section of the paper. What’s more it was at half 
the usual price! 

I was thrilled, Rabbi Metzger was thrilled, and that 
was the start of a beautiful friendship between us. 

It was then that he asked if I would like to meet the 
Rebbe —  he offered to arrange a meeting for me 
and my family on Sunday, when the Rebbe would 
typically greet people and give each person a dollar 
for charity. It was an opportunity of a lifetime, and 
of course, I didn’t hesitate to grab it. 

I remember the appointment was set for 11 a.m. on 
a Sunday, and we —  I, my wife and our six children 
—  arrived an hour early. Many people were already 
waiting to see the Rebbe, lining up around the 
block. We thought to ourselves, if we get in before 
nightfall we will be very lucky. But, promptly at 11, 
Rabbi Metzger showed up and ushered us right in.

We were introduced to the Rebbe, who gave us 
all a blessing plus thirteen dollars to distribute to 
charity. As we were about to leave, I decided to be 
bold. I was holding our youngest, Raizy, in my arms, 
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Kóser konyha
Szőlősaláta

Sávuot ünnepén szokás tejes 
ételeket fogyasztani. A kö-
zelgő ünnepre kiváló fogás 
lehet ez az üdítő saláta. (Elő-
zetes az Egység magazin 106. 
számából)

Tejes, glutén- és tojásmentes

1 fej saláta
½ pohár zöld és ½ pohár 
  lila szőlő (nagy szemű)
Feta sajt
1 ek. olívaolaj
1 mandarin leve
2 ek. szezámmag
Só, ízlés szerint

A salátát leveleire szedjük, 
a külső sérült leveleket ki-
dobjuk, a többit vízbe áztat-
juk. A szőlőt megmossuk, a 
szemeket félbevágjuk, a saj-
tot felkockázzuk. A szezám-
magot száraz serpenyőbe 
tesszük, és nagy lángon, fo-
lyamatosan kevergetve egy 
perc alatt megpirítjuk. A sa-
látaleveleket fény ellenében 
ellenőrizzük, nehogy bogár 
legyen rajtuk, majd megszá-
rítjuk, és feldarabolva nagy 
tálba tesszük. Hozzáadjuk a 
többi hozzávalót, megkever-
jük és azonnal tálaljuk.

Két kötettel bővült a Zsidó Ismeretek Tára sorozat

Újabb teltházas sábáton Ráckevén

Tulajdonképpen le sem kéne 
írni, hogy teltház volt Ráckevén, 
hiszen aki akárcsak egyszer is 
csatlakozott a magyarországi 
Chábád mozgalom által szer-

vezett duna-parti hétvégéhez, 
az tudja, hogy hamar betelnek a 
helyek. Tizenegy éve vezényli le 
Oberlander Batsheva rebbecen 
a Kék Duna wellness hotel szo-

báinak elosztását, a bőséges 
menü megtervezését, a wellness 
részleg nyitvatartását. (És akkor 
még nem számoltuk azokat az 
éveket, amikor a Pilis hotel adott 
otthont a sábátonoknak…). 

A lelki táplálékról, az előadá-
sok ról és beszélgetésekről Ober-
lander Báruch rabbi gondosko-
dik. A tavaszi sábáton témája a 
csa lád volt: hallgathattunk elő-
adást a családi békétől az örökbe-
fogadáson át a családfakutatásig 
számos izgalmas témában. 

Az imákkal, játékokkal, 
ének  léssel és tanulással töltött 
hét végéhez legközelebb ősszel 
csat lakozhatunk majd újra!

nak tanulnivalót, mint azok, 
akik már mélyebben belemerül-
tek tanulmányaikba. 

Az idei ráckevei hétvégére 
készült Holokauszt és háláchá 
című kötet a szokásostól eltérő 
módon nem a hétvége fő témájá-
hoz (a zsidó család) kapcsolódó 
forrásokat tartalmazza. A kötet 
alapját magazinunk „Kérdezd a 
rabbit – végveszélyben” című ro-
vatának írásai adják, melyeket a 
szerző, Oberlander Báruch rab-
bi az Egység magazinban meg-
jelent, kapcsolódó témájú cik-
keivel egészített ki. A kötetben 
található továbbá két interjú is, 
melyek külön betekintést adnak 
a cikkek szellemiségébe és szüle-
tésük körülményeibe.

„Ezek az írások nem csak a 
holokauszt történetének, ténye-
inek megismerése céljból hasz-
nosak.” – olvashatjuk a szerző 
előszavában – „Túl azon, hogy 
megismerhetjük rajtuk keresz-
tül szüleink, nagyszüleink, déd-
szüleink hősiességét, hűségét és 
önfeláldozó bátorságát, rengete-
get tanulhatunk belőlük. Ahogy 
azt látni fogjuk, sok kérdés és 

válasz alkalmazható napjaink-
ban is. Olyan alapelveket és val-
lásjogi érveléseket ismerhetünk 
meg, melyek a mindennapja-
inkban is felmerülhetnek vala-
milyen formában.”

Ennél is formabontóbb – 
legalábbis megjelenése körül-
ményeit tekintve – a 34. köte-
tet. Ez a gyűjtemény szintén 
Oberlander Báruch rabbi írása-
iból közöl válogatást és a szerző 
ajándékaként jelent meg lánya 
május 15-én tartott esküvőjére. 

Ez a kötet a zsido.com inter-
netes portál és a Gut sábesz ma-
gazin írásaiból válogat. A ro-
vat két éve nyújt tanulási lehe-
tőséget azáltal, hogy közzéteszi 
a rabbihoz beérkező közérde-
kű kérdéseket és az azokra adott 
válaszokat. A 200 oldalas kiad-
vány 80 kérdést és választ tartal-
maz, különböző témákra bont-
va, melyek között a családi élet 
kérdései éppúgy szerepelnek, 
mint az üzleti életéi. Azok szá-
mára, akik tovább szeretnének 
tanulni, jó segítséget jelentenek 
az akkurátusan feltüntetett for-
rások. 

Két rendhagyó kötettel bővült a 
Zsidó Ismeretek Tára, így a 2002 
óta megjelenő forrásgyűjtemény 
és tankönyv-sorozat mára 34 
kötetet számlál. 

A Chábád Lubavics Alapít-
vány gondozásában megjele-
nő könyvsorozat darabjai több-
ségében a ráckevei, hétvégi, há-
romnapos intenzív szemináriu-
mok tankönyveiként látják meg 
a napvilágot, de önmagukban 
is érdekes és értékes gyűjtemé-
nyek. A könyvek az adott hét-
végén elhangzó előadásokhoz 
kapcsolódó forrásokat tartal-
mazza mind a hagyományos zsi-
dó alapművekből, mind kortárs 
szerzőktől. A kiadványok külön-
legessége, szinte mindig tartal-
maznak olyan szövegeket, ame-
lyek máshol még magyarul nem 
jelentek meg, és külön ezekhez a 
kötetekhez fordították őket. 

A változatosan összeállított 
„kínálatban” A 34 kötet együtte-
sen komoly forrásgyűjteményt 
képez mely változatos témáival 
és közérthető nyelvezetével biz-
tosítja, hogy a zsidósággal épp 
csak ismerkedők éppúgy talál-


