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ALEfKIDS 
angol napközi

2018. augusztus 6-31.
Hétfőtől–péntekig: 

9-17 óra között
Ne csak tanulj, beszélj is angolul!
Az AlefKids minőségi gyerek-
programjai nyáron sem szüne-
telnek! Nyári angol nyelvű nap-
közit indítunk 4-12 éveseknek 
Óbudán 2018. augusztus 6-31. 
között szakképzett pedagógu-
sok, angol anyanyelvi tanár ve-
zetésével.
Akár egy hétre is jelentkezhetsz!

JELENTKEZÉS:
alefkids1@gmail.com

www.alefkids.hu
+36 30 545 1864

Teljes hónap (augusztus 6-31.): 
108 000 Ft

Egy tetszőleges hét: 36 000 Ft

Sóletfesztivál
Budapest kóser 
gasztro-ünnepe

2018-ban negyedik alkalom-
mal kerül megrendezésre a 
nép szerű zsidó gasztrofesztivál 
a belváros szívében, a Kazinczy 
utcában. A résztvevők nem-
csak négy különböző ország 
só letjét, hanem számos más 
tra dicionális zsidó ételt és italt 
is megkóstolhatnak, ezen túl 
be pillantást nyerhetnek a kó-
ser konyha és zsidó élet rejtel-
meibe. Az EMIH által szerve-
zett egész napos fesztiválon a 
gasztronómiai élmények mel-
lett élő koncertek, gyermek-
foglalkozások, kulturális prog-
ramok várják az érdeklődőket.

Időpont: 
2018. augusztus 26.-án, 

11-21 óra között
Helyszín: VII., Budapest, 

Kazinczy utca – a Király utca 
és Wesselényi utca közötti 

szakaszon
A rendezvény ingyenes!
www.soletfesztival.hu

גוט שבת

Bűnbánat előrehozva: kezdődik Elul hónap

Elul hónap kapcsán – és mi 
másról is beszélhetnénk most, 
hogy ezen a héten belépünk a 
zsidó naptári év utolsó hónapjá-
ba – általában a „király a mezőn 
jár” parabolát szokták felidézni. 
Mint tudjuk, a chábád haszid-
izmust magalpító lijádi Snéur 
Zálmán rabbi által tanított 
történet központi szereplője a 
király, aki elhagyja fényes palo-
táját, hogy a mezőn járva alatt-
valói bátran hozzá léphessenek 
és megszólíthassák, elmond-
hassák bújukat-bánatukat, hogy 
aztán a király segíthessen rajtuk.  
A mese királya nem más, mint 
az Örökkévaló, aki az évnek eb-
ben a szakában még könnyeb-
ben megszólítható, hiszen ez a 
megtérés ideje, amikor mi, az ő 
népe, tiszta szívvel hozzá fordu-
lunk engesztelésért és megbo-
csátásért. 

Elul hónap tulajdonképpen 
egy átvezetés a búcsúzó esz-
tendő és a ránk váró új között. 
Ebben az átvezető időszakban, 
amikor nincsen semmilyen ün-
nep, ami elvonná figyelmünket 
a felkészüléstől az őszi nagyün-
nepek előtt, számos szokás van, 
amik mind a megtérés felé terel-
nek bennünket. A Báál Sém Tov 
tanítása alapján naponta há-
rom plusz zsoltárt mondunk, és 
igyekszünk adakozással, imával 
és a felebaráti szeretet gyakorlá-
sával is felkészíteni lelkünket. 

Elulban nap nap után (kivé-
ve sábeszkor) megszólaltatják a 
zsinagógákban a sófárt, a hagyo-
mányosan kos szarvából készült 
kürtöt. Ez a kürt szólalt meg, 
amikor Mózes mesterünk (mi-
után az aranyborjúval fémjelzett 
incidens nyomán újfent 40 nap-
ra elvonult a hegyre) jom kipur 

napján visszatér a néphez a kő-
táblákkal. Ez a kos akadt a bo-
korba Izsák feláldozásakor. Ez a 
sófár jelzi majd ros hásáná ün-
nepét, amikor a vádló, a rossz 
angyal fejünkre olvassa a bűne-
inket az égi bíróság előtt. Csak-
hogy ez a megtérésre hívó sófár 
megzavarja a vádlónkat: hogy is 
tudná bizonyítani bűnös voltát 
olyanoknak, akik a kijelölt idő-
pont előtt már jóval megtérnek?!

Elult tragédiákkal és bűnök-
kel teli két hónap előzi meg: az 
aranyborjú bűne, a Szentély 
pusztulása… mindezek után jön 
a hónap, amit szokás a megtérés 
havának éppúgy hívni, mint a 
bűnbocsánat vagy kegyelem ha-
vának. Itt az idő, hogy hozzáfog-
junk a megtéréshez, hogy része-
sülhessünk a bűnbocsánat ke-
gyelemében. Tartalmas elul hó-
napot kívánunk!
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Imaidők a következő hétre:
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)

Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.45 Délutáni-esti ima (a Keren Or-ban, Károly krt. 20.)
Péntek: 18.30 A gyilkos védelmében?! (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora 
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  19.25 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

Hetiszakasz
Áldás és átok

Szakaszunk – Röé (5Mózes 
11:26–16:17.) – többek között  
megismétli a tiltott állatok 
és madarak listáját, és ezzel  
párhuzamos a leviticusi Smini  
szakasszal. Figyelmeztet a ha-
mis prófétákra, megismét li  
a vér élvezetének tilalmát és  

előírja a bálványimádás meg - 
szüntetését az elfoglalt Ká- 
naán ban, amiből ezáltal lesz  
Izrael Földje (Erec Jisz ráél). A 
szakasz végén a három zarán-
dokünnepet ismétli és részle-
tezi az Írás, hangsúlyozva ezek 
örömünnep jellegét.

Zsidó híradó
Zsigmond király átadja a stafétát 

Milton Friedmannak
Új néven kezdi a következő tanévet az egyetem

Az Országgyűlés július végén 
elfogadta az intézmény név-
változtatási kérelmét, így az 
egyetem ettől kezdve hivata-
losan is ezt használja. 

A Milton Friedman Egye-
tem (Milton) és fenntartója, 
az EMIH célja, hogy a meg-
újuló intézmény meghatározó 
szerepet töltsön be a magyar 
felsőoktatásban. Ennek érde-
kében olyan területeken indít 
új képzéseket, ahol jelentős 
hiány van megfelelő tudással 
rendelkező szakemberekből. 
Lét rejön a Gazdaságtudomá-
nyi és Informatikai Kar, a Tár-
sadalomtudományi Kar, a Pe-
dagógusképző Kar és a Hittu-
dományi Kar.

A Milton, az üzleti igé-
nyekhez igazodva, számos új 

szak indítását tervezi, példá-
ul kereskedelmi, marketing 
és turisztikai területen. A ter-
vek között szerepelnek szociá-
lis-, valamint művészetközve-
títő kurzusok. A Pedagógus-
képző Karon első lépésként 
a közgazdasági képzésekhez 
kap csolódó közgazdásztanár 
kép zés, majd a kiépülő infra-
struktúrára alapozva óvoda-
pedagógus és tanító képzés 
indul.

A dinamikus növekedés tá-
mogatása érdekében az egye-
tem vezetősége tervezi a bé-
kásmegyeri telephely bővíté sét 
egy multifunkcionális komp-
le xummal, mely kialakí tá sá-
val létrehozható egy modern, 
in novatív, sokszínű, kam  pusz-
szerűen működő intézmény.

Cödaka az igazságért

Eheti szakaszunkban, a Röében 
olvassuk a következő isteni uta-
sítást: „Ha lesz közötted nincste-
len, testvéreid egyike, bármelyik 
kapudban, országodban, ame-
lyet az Örökkévaló, a te Istened 
ad neked, ne keményítsd meg 
szívedet, és ne zárd be kezedet 
szűkölködő testvéred elől.”1 

Fenti tórai szakaszunkból 
idézett utasítás nagyon is aktu-
ális. A mostani szombaton elul 
havába lépünk, s megkezdjük 
felkészülésünket általában véve 
az őszi nagyünnepekre, kivált-
képpen jom kipurra, az Ítélet 
napjára. Ennek a felkészülésnek 
az egyik legfontosabb eleme az 
adakozás, más szóval a cödaka 
parancsolata. 

A cödaka szó a cedek szó-
gyökből származik, amely kife-
je zés magyarul „igazat” jelent,  
s amelynek értelemben a he ti-
sza kasz nem kevesebbre szólít  
fel minket, mint a világ igaz sá-
gá nak a helyreállítására!

A tét tehát óriási, amire már 
Istennek a hetiszakasz legelején 
idézett szavai is utalnak: „én elé-
tek helyezek a mai napon áldást 
és átkot.”2 

Az isteni gondviselés elvének 
az értelmében nincs olyan pilla-
nat, amelynek ne lenne rendelte-

tése. Szabad akaratunkból kifo-
lyólag azonban rajtunk áll, hogy 
azt az isteni akaratnak megfe-
lelően használjuk vagy sem, s 
hogy ennek függvényeként sor-
sunk áldás lesz vagy átok.

אני לדודי ודודי לי
Én a szerelmemé vagyok, a sze-
relmem meg az enyém.3 

Fenti vers is ezen kölcsönös-
séget fejezi ki. Az idézet héber 
akronimja az Elul szót adja ki 
– ezzel is utalva ezen megköze-
lítés időbeli kereteire – s jelen-
tése a következő: ha mi itt lent 
a földön megtesszük az első lé-
pést a világ jobbításáért, tehát 
a cödakán keresztül az igazság 
megcselekvéséért, akkor Isten 
is hasonló módon fog viseltetni 
a mi irányunkba. Törekvésein-
ket látva engedi majd, hogy igaz 
tsuvában visszatérjünk hozzá, 
hogy amikor az ítéletre kerül sor, 
a jók könyvébe írathassunk be.

Teljen ez a hónap mindenki 
számára az ennek fényében tör-
ténő felkészüléssel, hogy min-
denki jó évre legyen beírva! 

LöSáná tová tikátévu!
Kovács Jichak rabbinövendék
 1 5Mózes 15:7.

2 4Mózes 11:26.
3 Énekek éneke 6:3.
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Velem és a Rebbével történt

A lángoktól a gazdagságig
A történet, melyet el szeretnék 
mesélni 1969. támuz 8-án tör-
tént, a kora reggeli órákban. Ez 
június 24. keddre esett abban az 
évben. 

Elchanan Geisinsky rabbi 
meghívott minket az esküvőjé-
re, melyet Bostonban tartottak 
hétfő este. A Chábád jesivában 
tanuló barátaimmal természe-
tesen elfogadtuk a meghívást. 
Kilencen zsúfolódtunk be egy 
kombiba. Az esküvő nagyon vi-
dám volt, és jóval éjfél után in-
dultunk haza. Amikor éppen le 
akartunk térni az autópályáról, 
egy utánfutós teherautó több 
mint 100 km/h sebességgel há-
tulról belénk rohant. Hátulról 
kapta el az autónkat, ezért a le-
vegőbe repültünk. Emlékszem, 
hogy miközben vártam a becsa-
pódást, az járt a fejemben, hogy 
a hátsó ablakon át fogok ki-
mászni a roncsból. Így is tettem.

A földet érés után az autó 
azonnal kigyulladt. A hátsó aj-
tók beragadtak, ezért a középső 
üléssorban helyet foglaló három 
barátom elég súlyosan megégett. 
Az egyik elöl ülő fiú kiugrott az 
autóból, és kívülről próbálta ki-
nyitni az ajtót, de ahogy hozzá-
ért a kilincshez, megégtek az uj-
jai. Végül mégis kinyitotta, min-
denki kiszabadult és Istennek 
hála, mindenki életben maradt. 

A kiérkező rendőr teljesen 
elképedt: „Már 25 éve járőrö-
zök ezen az úton, és még soha-
sem láttam ekkora tüzet. Rá-
adásul mind a kilenc ember élve 
megúszta. Az is csoda, hogy az 
üzemanyagtartály nem robbant 
fel.”

Az orvosok azt mondták, 
hogy senki sincs életveszély-
ben, de az égési sérülések sú-
lyosak. Meir Minkowitz rab-

bi felhívta a Rebbe irodáját, pe-
dig még csak hajnali öt óra volt. 
Hodakov rabbi, a Rebbe titká-
ra vette fel a telefont, így őt kér-
te meg, hogy kérjen áldást a 
Rebbétől. Hodakov rabbi úgy 
döntött, hogy reggel beszél a 
Rebbével. Másnap elképesztő 
dologról számolt be Minkowitz 

a kabalisztikus tanításra utal, 
mely szerint Isten különböző 
spirituális csatornákon keresz-
tül teremtette a világot. Először 
a gvurá jön, a szigorúság, majd a 
ráchámim, a kegyelem. Erre utal 
a tűz és a gazdagság. 

Amikor Hodakov rabbi el-
mondta a baleset részleteit a 

rabbinak: „Sok mindennek a ta-
núja voltam már a Rebbe mel-
lett dolgozva, de ilyet csak na-
gyon ritkán láttam. Amikor el-
mondtam a Rebbének, hogy mi 
történt, ezt mondta: „Gondol-
tam rájuk múlt éjjel”. A Rebbe 
már az előtt gondolt ránk, hogy 
a baleset megtörtént volna! 

Hodakov rabbi így folytat-
ta: „Múlt éjjel a Rebbe megbí-
zott azzal, hogy nyomtassam ki 
az első három lubavicsi rebbe – 
az Álter Rebbe, a Mitteler Rebbe 
és a Cemách Cedek – öt leve-
lét, melyeket olyan közösségek-
nek írtak, ahol tűzvész pusz-
tított. Mindegyik a híres jid-
dis közmondással kezdődött: 
’Noch á szréfe vert men reich – a 
tűz után meggazdagszik az em-
ber’.” A jiddis közmondás arra 

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Rebbének, ő azt felelte, hogy 
ránk gondolt előző éjjel, és ami-
kor kinyomtatta a leveleket, a 
Rebbe megkérte, hogy mind-
annyiunk számára juttassa el 
azokat.

A rákövetkező szombaton  
a Rebbe a tűz témájáról beszélt.  
Aznap a Chukát-Bálák he ti sza-
kaszokat olvasták fel a Tórából, 
melyben tüzes kígyók támadnak 
a zsidókra a sivatagban, majd le-
írja a csapás ellenszerét is. A 
Reb be a XI. században élt, híres 
tó ramagyarázó, Rá si kommen-
tárját idézte, mely a mi balese-
tünkhöz is kapcsolódott.

Néhány nappal később, tá-
muz hó 12-én, mely napon a 
Chá bád közösségekben az elő-
ző rebbe kiszabadulását ünnep-
lik a szovjet börtönből, a Rebbe 

ismét a tűzről beszélt. Az elő-
ző rebbét idézte, aki letartózta-
tása kapcsán ezt mondta: „Ha 
megkérdeztek volna a letartóz-
tatásom előtt, hogy hajlandó va-
gyok-e keresztülmenni mind-
azon, ami ezután következik, 
nem tudom, mit feleltem vol-
na. Azonban most, hogy túl va-
gyok rajta, már nem mondanék 
le ezen élmény egyetlen percé-
ről sem.”

A Rebbe ez után azt mondta, 
hogy a balesetünk okát ugyan 
nem vagyunk képesek felfog-
ni, de mivel már utána vagyunk, 
emlékezzünk arra, hogy „a tűz 
után meggazdagszik az ember”. 
Ez azt jelenti, hogy a tűz csak ál-
dásokat hoz majd a számunkra. 
Arra is utalt, hogy a gazdagság 
a tóratanulásra értendő, a pénzt 
nem is említette egyáltalán.

A balesetben Shalom Ber Le-
vi tin rabbi égett meg a legsúlyo-
sabban. Az orvosok azt mond-
ták, hogy öt hónapig tart majd a 
felépülése. Ez nagyon megvisel-
te, mert két hónappal későbbre 
volt kitűzve az esküvője. Az apja 
elment a Rebbéhez, hogy az ál-
dását kérje a gyors felépülésre. 
A Rebbe azt mondta, hogy ne 
változtatassák meg az esküvő 
időpontját, mert minden rend-
ben lesz. És valóban, két hónap-
pal később megtartották az es-
küvőt.

Shloma Majeski rabbi 

Shloma Majeski rabbi a Machon Chana lubavicsi lányiskola 
igazgatója Brooklynban. Az interjú 2015 augusztusában készült.

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 FROM FLAMES TO 
RICHES
RABBI SHLOMA MAJESKI

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת כי תשא,י״ז אדר א׳ , תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Ki Sisa, February 26, 2016

The events I am about to describe occurred in 1969 
— in the early hours of the 8th day of Tammuz, 
which was Tuesday, the 24th of June. This is what 

happened: 

A friend, Rabbi Elchanan Geisinsky, invited us to his 
wedding, which was taking place in Boston on Monday 
night, and I — along with a group of Chabad yeshiva 
students — decided to attend. How could we not?

Nine of us piled into a station-wagon and drove from 
New York to Boston, where we enjoyed the wedding 
celebration, and it was already past midnight, when we 
set off for home. As we were getting off the highway, 
slowing down to exit, a tractor-trailer going about 
seventy miles an hour hit the back of our car. The driver 
had tried to avoid crashing into us, but he was going too 
fast and couldn’t slow down in time. His truck clipped 
our back corner, which caused our car to flip into the 
air. I remember waiting for it to land so I could jump out 
of the back window, which I did. 

As soon as the car was hit it burst into flames. The 
middle doors jammed, and the three fellows in the 
middle seats were burned quite severely. One of those 
from the front who had managed to get out tried to 
help them to open the door but, as soon as he grabbed 
the handle, he burned all of his fingers. Eventually, he 
manged to open the door and everyone got out. Several 
of the guys had to roll on the grass to put out the flames 
still licking their clothes but, thank G-d, everyone was 
okay.

The state trooper who arrived at the scene was just 
amazed. He said, “I’ve been patrolling this highway for 
twenty-five years and I never saw a fire like this, with 
nine people packed into a car, and everybody coming 
out alive. And the fact that the gas tank didn’t explode 
was just miraculous.”

When this happened, seeing some of our friends 
severely burned, Rabbi Meir Minkowitz called the 
Rebbe’s office even though it was five in the morning. I 
spoke with his secretary, Rabbi Hodakov, and I pleaded 
with him to ask the Rebbe for a blessing. His response 
was that I should check with the doctors first. If they 
said that somebody’s situation was life-threatening, 
then he would call the Rebbe. If not, he would speak 
with the Rebbe first thing in the morning.

The doctors said that nobody was in real danger, 
despite some severe burns. We informed Rabbi 
Hodakov of this, and we agreed to speak later. When 
Rabbi Minkowitz called him, Rabbi Hodakov told him 
something astonishing. He said, “I’ve seen a lot of things 
while working for the Rebbe, but this I have rarely seen. 
When I told the Rebbe about your situation, he replied, 
‘I was thinking about them last night.’” 

This means the Rebbe was thinking about us before the 
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Kóser konyha

Hárommagos 
zsömle

Párve, tojásmentes
1 kg teljes kiőrlésű liszt
1 kocka élesztő vagy 
  4 ek. instant szárazélesztő
1 ½ ek. só
2 ek. szezámmag
2 ek. kerti katicavirág-mag 
  (feketemag)
1 kk. köménymag
4 ek. olívaolaj
2 pohár víz

Az élesztőt egy pohár vízben 
feloldjuk. A lisztet tálba szi-
táljuk, hozzáadjuk a száraz 
hozzávalókat, majd az olajat, 
az élesztős keveréket és a ma-
radék egy pohár vizet. Kis-
sé összekeverjük a folyadékot 
annyi liszttel, hogy sűrűn fo-
lyó masszát kapjunk. Kony-
haruhával letakarjuk, és fél 
órán át kelesztjük a keveré-
ket, majd belegyúrjuk a töb-
bi lisztet is, és megdagasztjuk 
a tésztát. Nagy gombócot for-
málunk a megdagasztott tész-
tából, kissé megolajozzuk, és 
ismét letakarva kelesztjük 30-
40 percen át, amíg a duplájá-
ra növekszik. Ekkor a tésztát 
18 darabra osztjuk, és a két te-
nyerünk között minden egyes 
darabból gombócot formá-
zunk. Két sütőlapot kibéle-
lünk sütőpapírral, egyenlete-
sen elhelyezzük rajta a tészta-
gombócokat, majd további 20 
percen át kelesztjük a zsömlé-
ket. Eközben a sütőt felmele-
gítjük 180 fokra. A zsömléket 
villával egy-két helyen meg-
szúrjuk, majd a forró sütő-
be helyezzük, és 20 perc alatt 
készre sütjük.

Óbudán és Mádon tartott nyári kurzust a Touro College

központot, sétát tesznek a zsidó 
negyedben, de megnézik a Par-
lamentet is és sétahajóval átsze-
lik a fővárost séta. A kurzusba 
vidéki út is épült: kétnapos ki-
rándulásuk úticélja a mádi Cso-
darabbik útja központ, ahol az 
egyetem oktatóinak előadásai 
mellett Frank Mariann ismerteti 
meg a diákokat a Tokaj-hegyal-
jai zsidóság történetével, illetve 

a Csodarabbik útja zarándokút-
vonal egyes állomásaival. 

Mivel az egyetem és a csoport 
tagjai vallásos zsidók, így külön 
figyelmet és szervezést igényelt 
a kóser étkezés, az imád kozás, 
valamint a sábesz el töltése is. 
Mindezekben az Óbudai zsina-
góga munkatársai voltak a Touro 
college diákjainak, oktatóinak és 
kísérőiknek a segítségére. 

Zsidó élet és holokauszt tanul-
mányok – ez a címe annak a 
nyári tanulmányi programnak, 
melyet a brooklyn-i központú 
zsidó egyetem, a Touro College 
hirdetett meg diákjai számára. A 
kéthetes kurzuson való részvé-
tellel egyetemi krediteket is sze-
reznek a diákok, az út során egy 
hetet Németországban, egyet 
pedig Magyarországon töltenek. 
A több mint harminc fős cso-
porttal a tanáraik is együtt utaz-
nak, így napjaik felét előadások, 
másik felét városnézés és tema-
tikus SWWWPU programok 
töltik ki. 

Budapesten az Óbudai zsina-
góga és a Milton Friedman Egye-
tem látja vendégül a csopor- 
tot. Ennek keretében az egye te-
men Köves Slomó rabbi tartott 
ne kik előadást a magyarországi 
zsi dóság történetéről, ezen belül 
is a neológ-ortodox szétválás-
ról. Ittlétük alatt meglátogatják 
a Páva utcai Holokauszt Emlék-

A rabbi válaszol
Miért rejtőzik Isten?

ha Isten létezik – így a létezése Is-
ten létezése ellen szól. […]

Van-e a vallásos zsidó gon-
dolkodásnak valamilyen specifi-
kus válasza erre a kérdésre? Gon-
dolok itt olyasmikre, hogy a zsi-
dóság felfogása szerint Isten nem 
annyira azt várja tőlünk, hogy 
vele a szeretetben találkozzunk 
a túlvilágon (ami a keresztények 
szerint az emberi élet célja), ha-
nem inkább azt, hogy ezen a vi-
lágon a Törvény szerint éljünk. 
A zsidóság ismeri Isten elrejtő-
zésének időszakait […] sőt még 
Moshe rabbeinu is csak hátul-
ról láthatta, amint Isten elvonul 
előtte, és hangot hallott... 

Tisztelettel: Miklós

Kedves Miklós!
A kérdésben felvetett témák 
olyan terjedelmes filozófiai tar-
talmat érintenek, amely részben 

szétfeszíti egy ilyen levélben tör-
ténő kommunikáció kereteit.

Röviden összefoglalva, a zsi-
dó vallásfilozófia tanítása sze-
rint az, hogy létezik hitetlenség 
a földön, abból fakad hogy Is-
ten tudatosan „bujkál előlünk”. 
Ahogy már Ézsaiás is megfogal-
mazta közel 3000 évvel ezelőtt: 
„te vagy a rejtőzködő Isten…” 
(45:15.). Isten azért rejtőzködik 
előlünk, mert, ha egyértelművé 
tenné önmagát, akkor érzékel-
nénk az egyetlen feltétel nélküli 
valóságot, őt magát. Így viszont 
nem maradna lehetőségünk 
arra, hogy szabad akaratunkból 
válasszuk Istent, és az Isten ál-
tal kijelölt utat. Az emberi lét-
nek viszont éppen ez a leglénye-
gesebb eleme.

Üdvözlettel
Köves Slomó

Kedves Rabbi! 
Sokak számára nem egyértelmű 
Isten létezése. Vannak olyan cso-
portok a szekularizált világban, 
ahol úgy nőnek fel emberek, hogy 
szinte elképzelhetetlen számukra, 
hogy Isten létezik [...] 1996-tól 
egy kanadai ateista vallásfilo-
zófus, J. L. Schellenberg egy új 
ateista érvet kovácsolt ebből a 
tényből, [ennek] lényege az, hogy 
ha Isten létezik, akkor mindenki-
vel személyes szeretetkapcsolatra 
törekszik. De a szeretetkapcsolat 
feltételezi, hogy tudjak a másik 
személynek, akivel kapcsolatba 
ke rülök, a létezéséről. […] Tehát 
nem volna szabad, hogy létezzék 
az emberek között olyan hitetlen-
ség (úgynevezett „nonculpable 
un belief ”, vétlen hitetlenség) 
amely nem az illetők hibájából 
fa kad. […] a vétlen hitetlenség 
olyasmi, ami nem várható akkor, 

A csoport ellátogatott Bodrogkeresztúrra is


