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Minden olyan volt, mint szokott, 
csak még jobb a ráckevei sábátonon

Tizenegy éve szervez a magyar
országi Chábád mozgalom Rác
kevén sábátont, a korábbi pilisi 
helyszín helyett. Tizenegy éve 
évente kétszer útra kelünk, hogy 
együtt legyünk a barátainkkal és 
új barátokat találjunk. Az elmúlt 
kilenc évben pedig már nem
csak végigélveztem a ráckevei 
hétvégét, hanem utána beszá
moltam a kedves olvasóknak is 
róla. Mit írhatnék újat ennyi idő 
után? Mit lehet még mondani 
egy ilyen bejáratott, gördülé
kenyen zajló programról, ami 
évről évre teltházzal fut immár 
több mint egy évtizede?

Hogy finom és bőséges volt 
az ellátás? Mindig az. Bár idén a 
szusi különlegesen kedves meg
lepetés volt, meg azok a kis trüf
fel lel töltött gömböcskék… – szó
val az étel finom volt és bőséges, 

higgyék el nekem.) Hogy gyö
nyörű a hely, kényelmes a szállo
da és klassz a medence? Eddig is 
az volt, bár idén a Porath család 
jóvoltából még professzionális 
masszázsban is részesülhettünk. 
Hogy kiváló és sokszínű volt a 
program? Minden évben ámu
lok, hogy még mindig tudnak 
újat mondani az előadók, any
nyi év után is, bár idén dr. Israel 
Avraham oktatási tanácsadó rab
bi előadása a gyereknevelésről 
igazi csemege volt, nem is szól
va az Antisze mitizmus és terror: 
védekezni vagy támadni?  című 
kerekasztal beszélgetésről, me
lyen Koós Tamás, Megyeri Jona-
tán, Novák Attila és Oberlander 
Báruch rabbi konstruktív érveket 
és ellenérveket felvonultató vitá
ja olyannyira izgalmas volt, hogy 
az emberek éjfél után szállingóz

tak csak el lefeküdni. (És remé
lem, nem tűnök szerénytelennek, 
ha hozzáteszem, hogy az oltások
ról szóló előadásom szintén kivá
ló volt…)

Ráckeve olyan volt, amilyen
nek megszoktuk és szeretjük: 
családias hangulatú, gyerekzsi
vajtól hangos, degeszreevős, 
testileglelkileg feltöltődős. Aki 
nem hiszi, jelentkezzen a tava
szira – de még időben, mert, ha
mar elfogynak a helyek! Erről jut 
eszembe, idén bevezetett újítás
ként minden meghallgatott elő
adásért vagy programért tombo
lajegyet kaptak, akik részt vettek 
rajta. A sorsolás fődíjaként in
gyenes ráckevei hétvégét lehe
tett nyerni. Szóval tényleg siet
ni kell a jelentkezéssel, mert egy 
szoba már elkelt! 

Steiner Zsófia

Életképek Ráckevéről – Koós Tamás fotói

Programok 
a haszidizmus újévén

Kiszlév hó 19. idén november 
27ére esik. 

Fárbréngen férfiaknak
November 26-án, hétfőn 19 
órakor az Óbudai zsinagó-
gában a hagyományos, haszid  
dallamokkal, ünnepi vacsorá
val és lecháimokkal tűzdelt es
tet Isaac Stell és Faith Aser rab
bik vezetik.

Fárbrengen hölgyeknek
Köves Dvora rebbecen egy ün
nepi estre várja a hölgyeket 
27-én, kedden 19 órától az 
Óbudai zsinagógában, melyet 
Oberlander Batsheva rebbecen 
nyit meg. Az esten Oirechman 
Smuel rabbi tart beszédet a ha
szidizmus újévéről. 

Hanukai programajánló
December 2-9. Közös gyertya
gyújtás a Nyugati téren min
den este (péntek kivételével) 
1819 óráig
December 2. Alefkids Hanuka 
az Óbudai zsinagógában 1012 
óráig
Gyertyagyújtás Szentendrén 
15.30tól
December 8: Hanukorcsolya a 
Műjégpályán 21.00tól
December 9. Hanukai Makabi 
Lézer Játékok az AlefKids szer
vezésében 9.3012 óráig (re-
gisztráció kötelező)
Gyertyagyújtás Miskolcon 
15.30tól
Gyertyagyújtás Debrecenben 
18 órától
További részletek a zsidó.com 

facebook oldalán és a 
www.zsido.com honlapon
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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: 15.50 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Délutániesti ima (a Keren Orban) 
17.00 Mártírnak számítanak-e a pittsburghi áldozatok? 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora
Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás, 9.15 Reggeli ima, majd Kidus 
  15.35 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

Zsidó híradó
Lemondott az izraeli védelmi miniszter, 

de nem bukott meg a kormány

Hetiszakasz
Jákob és Ézsau útjai végleg elválnak

Szakaszunkban –  Vájislách 
(1Mó zes 32:4–36:43.)  – Jákob  
és népes családja úton van ha
za felé. Útközben találkozik fi
vérével, Ézsauval, és egy drá mai  
jelenetben kibékülnek, majd 
végleg elválnak útjaik. Miköz
ben hazafelé tartanak Kánaán
ba Jákob idős apjához, Izsák
hoz, Schemben a helyi törzsfő

nök fia elcsábítja és megerősza
kol ja Jákob egyetlen lányát, 
Di nát, kinek két fivére, Simon 
és Lévi vé res bosszút áll a helyi 
lakosságon. A szakasz Benjá
min szü letésével és Ráchel ha  
lálával, valamint Ézsau és Edom  
nem zetségeinek és korabeli ki
rályainak felsorolásával végző
dik.

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Asher előadá sa; 
  19.00 Szombatfogadás
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima

Miután az előző héten 500 ra
kétát lőttek ki izraeli civilek
re Gázából, és teljes készült
ség volt az országban, a biz
tonsági kabinet úgy határo
zott, hogy nem kezdi meg a 
szárazföldi bevonulást a Gá
zaövezetbe, hanem elfogad
ta az egyiptomi közvetítés
sel tető alá hozott tűzszüne
ti megállapodást. Négy mi
niszter, Avigdor Lieberman 
védelmi, Zeev Elkin jeruzsá
lemi ügyekért felelős, Náftáli 
Bennett oktatásügyi és Ájelet 
Sáked igazságügyi miniszter 
bejelentette, hogy ők ellenez
ték a megállapodást, melynek 
aláírását követő napon, szer
dán Lieberman beadta lemon
dását, mivel „ez a megállapo
dás nem más, mint a terrornak 
való behódolás… A gyengesé
günk abban áll, hogy mások
nak akarunk megfelelni.”

A védelmi miniszteri posz
tért rögtön Lieberman lemon
dását követően megindult a 
verseny, ám a miniszterelnök 

végül magának tartotta meg ezt 
a pozíciót is. Bennett elfogadta a 
döntést, de ígéretet tett a közön
ség számára, hogy pártja gon
doskodik róla, hogy Netánjáhu 
be is tartsa a biztonsági helyzet 
javítására irányuló ígéreteit. „A 
próbát tettekkel kell kiállni, nem 
szavakkal. Az embereknek elege 
van a szavakból.”

A izraeli közvélemény is 
elégedetlen. A gázai határ kö
rüli településekről százával 
tüntettek napokon keresztül 
TelAvivban a tűszünet ellen, 
mely szerintük ugyanolyan 
törékeny és átmeneti jellegű, 
mint bármely, a Hámásszal ko
rábban kötött megállapodás. 
„Gyermekeink megérdemlik, 
hogy békében nőjenek fel” – 
mondták a szervezők.

Jákob és Izrael 
A zsidó lélek dichotómiája

Eheti szakaszunkban, a Vájis
lách ban Jákobnak és egy angyal
nak a harcáról olvashatunk, 
amelyben Jákob végül győzedel
meskedik. Jákob ezt követően 
meg kapja az Izrael nevet, s a 
Bib lia innentől fogva mindkét 
né ven hivatkozik rá.

Népünket is ezen a két néven 
is merik: „Izrael gyermekei”, il
letve „Jákob háza”. 

Mi a jelentősége ennek a két 
név nek? S ha ősapánk egyszer 
már megkapta az Izrael nevet, a 
Tóra miért hivatkozik rá tovább
ra is Jákobként az Izrael mellett?

A Jákob név jelentése „sarok” 
s ez lényünk azon részére utal, 
amely két lábbal a földön van, 
amelyik az anyagisághoz, a fizi
kai világhoz kapcsolódik. A má
sik jelentése „trükk”, ami pedig 
arra utal, hogy mindig trükkös
nek, okosnak kell lennünk ahhoz, 
hogy időnként kivonjuk magun
kat a fizikai világ hatásai alól és 
hogy ezt a fizikai világot valami
lyen módon egy, az Isten számá
ra is lakható hakjlékká alakítsuk.

Az Izrael névben ama ké
pességünk fogalmazódik meg, 
amely képes egészen magasra, 
még a spirituális valóságok – 
amelyek bár spirituálisak, mind

azon által teremtett entitások – 
fölé emelni lényünket, egy olyan 
magasságba, ahol valódi isteni 
esszenciával egyesülünk.

Fentiek értelmében bár Iz
rael magasztos, általa még nem 
tudunk változást eszközölni a 
világban. Ezt csak Jákob képes 
megvalósítani. Persze Izrael kö
zelségét is éreznünk kell időn
ként, nehogy szem elől tévesz
szük létünk valódi gyökerét és 
rendeltetését.

Életünk tele van fájdalmakkal 
és küzdelmekkel, amik mind
azon által jelentéssel bírnak, s 
csodálatos dolgokat képe sek 
produkálni. Ezt azonban nem 
mindig látjuk s időnként elfára
dunk. Ilyenkor kell Istenhez kap
csolódnunk, felemelkednünk és 
újratöltődnünk, és hagyni a ben
nünk lakozó Jákobnak, hogy ki
csit közelebb engedje Izraelt.

Ideje már, hogy a küzdelme
inknek vége legyen. Az Örökké
való küldje el a Messiást, hogy 
pontot tegyen ennek a sötét és 
hosszú gálutnak a végére! Le
gyen így mihamarább!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yitzi Hurwitz rabbi 

írása nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Hallgasson az orvosára!

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Long Islanden nőttem fel. A 
szü leim a vallásos embereket 
súj tó üldöztetés elől menekültek 
Oroszországból Amerikába, de 
a testvéremet és engem világi 
szel lemben neveltek fel.

A hatvanas évek végén men
tem főiskolára, ami egy igazán 
vad időszak volt. A hippi kultúra 
a virágkorát érte. A fiatalok meg
kérdőjeleztek minden hagyo
mányt. Én is részese voltam en
nek a mozgalomnak, és sok min
den más mellett a zsidó vallást is 
kritikusan szemléltem. Arra ju
tottam, hogy nincs sok értelme.

Mindez egy szempillantás 
alatt megváltozott, amikor a het
venes évek közepén összetalál
koztam egy csapat, kisbusszal 
köz lekedő jesivanövendékkel. 
Mint később megtudtam, ez 
egy micvatank volt. Az egyik 
fiú megkérdezte, hogy zsidó va
gyoke, és amikor igennel felel
tem, behúzott a járműbe és tfilint 
tekert a karomra. Emlékszem, el
ismerésre méltónak találtam az 
őszinteségét, és azt, hogy mind
ez mennyire fontos számára és a 
barátainak is. Miután végeztünk, 
megkért, hogy iratkozzak fel egy 
programra, amit a Rebbe indí
tott útjára nem sokkal korábban. 
Ez volt a mezuzakampány. Ha
marosan kaptam egy új mezuzát, 
teljesen ingyen.

Ekkor elkezdtem a zsidóságot 
ta nulmányozni, és amikor be
iratkoztam a Milwaukee Orvo
si Egyetemre, megismerkedtem 
Yisrael Shmotkin rabbival, aki 
az egyetemen működő Chábád 
kirendeltség vezetője volt. Vé
gül, négy másik egyetemistával 
együtt, a Milwaukeei Chábád
ház ban béreltünk szobát. Mon
danom sem kell, hogy ez nagy
szerű döntés volt, és hamarosan 

a Tóra útmutatásai alapján kezd
tem el élni az életemet.

Néhány évvel később, 1978
ban, miután lediplomáztam, a 
Bronxban lévő Montefiore Kór
ház onkológiájára kerültem gya
kornoknak. Ott találkoztam egy 
ötven éves iráni zsidó férfival, 
aki nem sokkal korábban ván
dorolt be az Egyesült Államok

ke moterápia mennyiségét. Egy 
hó nappal később jelentősen ja
vult az állapota. Kiegyenesedve 
járt és nagyon vidám volt. A vér
vizsgálat után egészen elképed
tem: minden érték teljesen nor
mális volt. Amikor megosztot
tam vele az örömhírt, a követ
ke zőket mondta: „Doktor úr, 
va lamit el kell mondanom Ön

mert minden rendbe jön. Meg
köszöntem és továbbindultam, 
de még utánam szólt: „Tegyen 
mindent pontosan úgy, ahogyan 
az orvos előírja!” – tette hozzá.

A férfi azt is elmondta, hogy 
ez után rögtön elkezdte az álta
lam előírt terápiát. Ahogy haza
ért, bevette a gyógyszereket, és 
már néhány nap elteltével érez
te a javulást. Egy hét múlva min
den fájdalma elmúlt.

Egy év elteltével teljesen gyó
gyultnak nyilvánítottam. Ké
sőbb azután elvesztettem vele a 
kap csolatot.

Sokat gondolkodtam azon, 
hogy mi is történt valójában. 
Mielőtt a Rebbe megáldotta vol
na ezt a férfit, nagyon súlyos álla
potban volt, messze a gyógyulás
tól. Az áldás után viszont rendkí
vül gyorsan felépült. Számomra, 
mint fiatal orvosnak, ez annak a 
megerősítését is jelentette, hogy 
a megfelelő terápiát alkalmaz
tam. A Rebbe azt tanácsolta a be
tegnek, hogy mindenben köves
se az utasításaimat. Ez sokat je
lentett nekem.

Sok hasonló történetet hal
lottam. A Rebbe egy néhány per
ces találkozás során is képes volt 
arra, hogy belelásson az embe
rekbe, és megérezze a problé
máikat, vívódásaikat. Az áldása 
mindenkiben mély nyomott ha
gyott.

Dr. Gedalya Schechtman

ba. Emlékszem, két fia kísér
te, és mindannyian kipát visel
tek. Gyakornokként az volt a 
fel adatom, hogy az új betegeket 
kellett megvizsgálnom. Miköz
ben a férfi kórtörténetét jegyez
tem le, elmesélte, hogy családja 
már nemzedékek óta Iránban él, 
és azért jött Amerikába, hogy a 
csontvelődaganatát kezeltesse. 
Ez egy nagyon agresszív ráktí
pus, mely gyakran évekig lap
pang, majd gyorsan kifejlődik. 
Az elkövetkező hónapokban az 
állapota egyre csak romlott. Fáj
dalmai voltak, nehezen mozgott 
és a vérképe is riasztó volt. Kö
zöltem vele, hogy más terápiát 
kell alkalmazni és növelni kell a 

nek. A legutóbbi vizsgálat után 
el bizonytalanodtam, hogy képes 
vagyoke egy megnövelt dózisú 
kemoterápiára. Így eleinte nem 
is vettem be a gyógyszere ket. 
Kivártam sávuot ünnepét, ami
kor a Lubavicsi Rebbe bort szo
kott osztogatni mindenkinek, 
aki megjelenik nála. Elmentem 
én is, hogy az áldásából részesül
jek. Az ünnep után lá togattam el 
a Chábád főhadiszál lására, ami
kor a Rebbe éppen a bort oszto
gatta. Amikor sorra kerültem, 
megemlítettem a Rebbének, 
hogy beteg vagyok, és az áldá
sát kérem a gyógyulásom érde
kében. A Rebbe megáldott és 
azt mondta, hogy ne aggódjak, 

Dr. Gedalya Schechtman 2016 februárjában adta 
az interjút New Yorkban.

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 1300 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 “LISTEN TO YOUR 
DOCTOR”
DR. GEDALYA SCHECHTMAN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת נשא, י״א סיון, תשע״ו
Erev Shabbos Parshas Nasso, June 17, 2016

I grew up in Long Island, from a family who’s parents had 
escaped religious persecution and who raised me and my 
siblings in a non-observant atmosphere. I went to college 

in the late 1960s which was a very wild time. The hippie 
culture was on the rise, and young people were challenging 
the status quo. I also took part in that, questioning Judaism 
(among other things) and concluding that it didn’t really 
have much substance. 

One day in the mid-1970s all of that changed, when I 
encountered a large van filled with young yeshivah students, 
which I later learned was called a Mitzvah Tank. One of the 
students asked me if I was Jewish, and when I answered 
that I was, he pulled me into the van and began wrapping 
teffilin on my arm. I remember being impressed by his 
earnestness and how important this seemed to him and his 
colleagues. When he finished, he convinced me to sign up 
for a new campaign the Rebbe had launched: the mezuzah 
campaign. A short while later, I received two brand new 
mezuzot for my apartment, free of charge. 

From that point on I began exploring Judaism and, when I 
went to Medical College of Milwaukee, I got in touch with 
Rabbi Yisrael Shmotkin, who was the Chabad emissary 
there. Eventually, I ended up renting a room together 
with four other medical students at the Lubavitch House 
of Milwaukee. Needless to say we had a tremendous 
experience, and I began leading a Torah-observant life. 

A few years later, in 1978, after I finished medical school, 
I moved on to Montefiore Hospital in the Bronx as an 
oncology fellow. While I was there, a fifty-year-old Iranian 
Jew who had recently immigrated to the United States 
came in for a consultation; as I recall he was accompanied 
by his two sons, and all were wearing yarmulkes. 

As an oncology fellow, it was my duty to evaluate 
new patients. I took down this man’s medical history, 
and I learned that his family had lived in Iran for many 
generations. However, he left for the United States in order 
to get treatment for a blood tumor, known as multiple 
myeloma. This tumor can be quite aggressive, but often 

it hangs on for years until it finally gains momentum, and 
then it becomes problematic very quickly.

Initially, this patient had been treated in Baltimore, but after 
encountering some problems there, decided he wanted a 
second opinion and came to us.

It seemed to me that his myeloma was under control, so 
I decided to continue his current therapy to see how he 
would do over the next few months, and then consider 
additional treatments. 

During this time, I saw him on a monthly basis, and it quickly 
became clear to me that his situation was deteriorating. 
He was having more pain, particularly in his back, and he 
started to need a walker to get around. I could also see that 
his blood counts were getting lower, which was a sign that 
internally things were getting worse.

So after additional evaluations I informed him, “In light of 
these recent developments, you need to change therapies.” 
At first he was very agreeable. But when he learned that we 
would substantially increase his chemo dose, adding new 
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Kóser konyha

Pizzás csiga
Tejes, tojásmentes, mezonot

A tésztához:
½ kg liszt
1 pohár tej
50 g friss élesztő
2 ek. olívaolaj
2 kk. só
2 ek. szezámmag
½ kk. köménymag

A töltelékhez:
1 sűrített paradicsom 
  (konzerv)
2 ek. olívaolaj
Néhány evőkanál víz
2 gerezd fokhagyma, 
  összetörve
Só, cukor, bors, ízlés szerint
1 doboz olajbogyó, 
  felkarikázva
Reszelt sajt
Az élesztőt felfuttatjuk. A 
tésztához valókat össze
gyúrjuk. Olajozott tálban, 
letakarva fél óra alatt meg
kelesztjük, majd négy da
rabba vágjuk és egyenként 
megtöltjük. Ehhez a töltelék 
hozzávalóit a reszelt sajt és 
az olajbogyó kivételével egy 
nagy tálban alaposan össze
keverjük. Kinyújtjuk az első 
tésztadarabot, megkenjük a 
paradicsomkrémmel, meg
szórjuk olajbogyóval, majd 
reszelt sajttal, szorosan fel
tekerjük, és a szélét össze
csipkedve lezárjuk. A tész
tatekercset kétujjnyi vastag 
szeletekre vágjuk, a csigákat 
sütőpapírral bélelt tepsire 
rakosgatjuk, egymástól né
hány centi távolságra. 1520 
percnyi pihentetés után 180 
fokra előmelegített sütőben 
20 perc alatt készre sütjük.

A rabbi válaszol

Hogy menjünk kórházba sábeszkor, vészhelyzet esetén?
Olvasónk egy szombaton történt 
baleset után fordult a rabbihoz 
azzal a kérdéssel, helyesen tet-
ték-e, hogy a saját kocsijukkal 
vitték kórházba súlyosan sérült 
kisgyermeküket, és nem vártak 
taxira. 

Válasz: A szombati pihenés az a 
legfontosabb micvák közé tarto
zik, egyike a Tízparancsolatnak 
(2Mózes 20:8–11.; 5Mózes 5:12–15.). 
Ha valaki nem tartja a szomba
tot, az olyan, mintha megkér
dőjelezné Isten létezését, és azt, 
hogy hat nap alatt teremtette a 
világot és a hetedik napon meg
pihent és pihenést rendelt az 
embereknek is (Maimonidész, A 
szombat szabályai 30:15.). 

Vészhelyzet esetén azonban 
meg kell szegni a szombatot (és 
más szabályokat, pl. kóserság, böjt, stb. 
[Maimonidész uo. 2:1.]), ha ezzel 
életet mentünk (Sulchán áruch OC 
328:2.). Ezt a Talmud (Jomá 85a–b.) 
több bibliai utalásból vezeti le. 
A lubavicsi Rebbe magyaráza
ta szerint az, ha valaki szomba
ton tiltott munkákat csinál élet
veszély elhárításáért, az valójá

ban nem szombatszegés: van, 
amikor egyszerűen úgy tartunk 
sábeszt, hogy életet mentünk 
(Likuté szichot 27. kötet 138. oldal, A zsi-
dó tudományok 2. kötet 208–209. oldal). 

Amikor meghozzuk a dönté
seinket, szem előtt kell tartani, 
mi az, amire valóban szükség van 
az életmentéshez, mivel felesle
gesen nem szabad olyan dolgo
kat tenni, ami szombatszegésnek 
számít. A háláchá (SÁ uo. 318:2.) a 
következő példát hozza erre: ha 
egy életveszélyben levő betegnek 
feltétlenül szüksége van valami
lyen ételre, akkor csak annyit sza
bad főzni, amennyit ő elfogyaszt, 
nem szabad ezzel együtt mások 
számára is készíteni, és ha a beteg 
nem eszi meg az egészet, akkor a 
maradékot nem szabad másnak 
meg ennie. 

Ha kórházba kell menni, ak
kor természetesen be szabad ülni 
a kocsiba és elmenni vele a kór
házig. Ha lehetőség van rá, akkor 
jobb választás egy nemzsidó so
főr által vezetett taxival utazni, 
mint saját magunknak vezet
ni, mivel az egyrészt sokkal na
gyobb szombatszegésnek szá

mít, másrészt, ha lehet, jobb egy 
nemzsidó ember segítségét kér
ni a szombaton tiltott munkák 
elvégzésére (SÁ uo. 328:12. RóMÁ; Ét 
láledet 6:19.). Praktikus szempont
ból is jobb választás a taxi: túl 
azon, hogy nem veszítünk időt a 
parkoló kereséssel, a motor lezá
rása a kórháznál már olyan mun
ka lenne, ami nem szükséges az 
életveszély elhárításához (Ét láledet 
uo. 20.). Ugyanígy pl. az ajtó kinyi
tása és becsukása – ami fel illet
ve lekapcsolja az autó világítását 
– sem tartozik szervesen az élet
mentéshez, ezért, ha van rá mód, 
erre nemzsidó segítőnket kérjük 
meg (uo. 19.). Mindezt csak akkor 
kell figyelembe venni, ha a taxi 
könnyen elérhető és nem veszí
tünk drága perceket kereséssel, 
várakozással egy olyan esetben, 
amikor minden perc számít. Ha 
ilyen jelegű életveszély van, ak
kor azt a megoldást kell válasz
tani, ami reálisan a leggyorsabb 
(uo. 18.). 

Kívánok mindenki egészsé
get és hosszú életet, ámén

Üdvözlettel: 
Oberlander Báruch

Jud-tet kiszlév, a hászidizmus újéve
Az ünnepeket nélkülöző ches
ván hónap után következő kisz
lév bővelkedik jeles napokban 
és ünnepekben. Ez a szabadság, 
az öröm, az átalakulás hónapja, 
melynek csúcsát Hanuka már 
tévét hónapba is átlógó, nyolc
napos ünnepe jelenti. Haszid 
szempontból emellett a legfon
tosabb nap kiszlév 19. 

Ez a nap a hászidizmus szüle
tés napja (idén november 27.). 
1798ban ezen a napon szaba
dult ki a börtönből a cár utasítá
sára Chábád hászidizmus alapí
tója, az Álter rebbe, a ljádi Sneur 
Zálmán rabbi. Az Álter rebbét 
azért tartóztatták le, mert hami
san azzal vádolták meg, hogy a 

francia forradalmat támogatja, 
és garázdálkodásra, illetve anar
chiára buzdítja a zsidó fiatalokat. 
Sneur Zálmán rabbi ekkorra már 
a hászid mozgalom jelentős ve
zetője volt, így a hamis vádak az 
oroszországi hászid mozgalom 
ellen is irányultak. Judtet kiszlév 
az Álter rebbe szabadon bocsátá
sának, egyben sajátos gondolko
dásmódjának és tanítási módsze
rének ünnepe is. Az ötödik rebbe, 

Sálom DovBer Schneersohn rab
bi így írt judtet kiszlévről: „ün
nep, melyen lelkünk megváltatott 
békében, és megkaptuk lelkünk 
fényét és életét”, majd hozzátet
te: „Azt is mondhatnánk, hogy 
ez a hászid tanítások, az Élő Is
ten szavainak újéve”. Ebben a le
vélben olvasunk a judtet kiszlév 
jeles nappá való kikiáltásáról: „Ez 
a nap jelenti munkánk kezdetét, 
mely arra irányul, hogy beteljesít
sük a teremtés valódi célját ezen a 
földön, vagyis azt, hogy szent Tó
ránk legbelsőbb fényét előhoz
zuk…”. Ez a nap egyben a halá
lozási évfordulója az Álter rebbe 
mesterének, a mezricsi mágidnak 
is, aki 1772ben hunyt el.


