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MEGHíVÓ
Nepálból Budapestre

Rókát láttak a Szentély helyén – de miért érdekes ez?

A zsidó sajtót az egész vilá-
gon bejárta a hír: a jeruzsále-
mi Szentélyek pusztulásának 
gyásznapját jelentő tisá beáv 
előtti héten rókákat láttak a 
Siratófal közelében. Ez elsőre 
nem tűnik túl különleges hír-
nek – Izraelben nagyon gazdag 
az elővilág, a sokféle állat között 
rókák is élnek arrafelé. Azonban 
a Szentföldön, ahol szinte min-
den négyzetméterre jut néhány 
bibliai emlék, néhány szaladgáló 
róka is bírhat nagy jelentőséggel. 

A tisá beáv estéjén felolva-
sott Échá (Siralmak) könyvé-
ben olvasunk a Szentély pusztu-
lását követő időszakról: „Ezért 
lett sínylővé a szívünk, ezek mi-
att sötétültek el szemeink: Cion 
hegyéért, hogy elpusztult, rókák 
kószálnak rajta.” (Échá 5:18.) 
Bölcseink úgy ma gya rázzák a 
Talmudban (Mákot 24b.), hogy 
ha beteljesült a pusztulásról szó-
ló prófécia, akkor Ze chárjá (Za-
kariás) prófétának a Szentély jö-
vőbeni felépítéséről szó ló jöven-
dölése is valóra válik majd. 

Így már érthető, miért vált 
néhány róka vezető hírré szá-
mos portálon és miért nyilatko-
zott meghatottan a siratófal rab-
bija, Smuel Rabinowitz is az eset-
ről: „Lehetetlen könnyek nélkül 
hallgatni a prófécia beteljesedé-
séről szóló híreket, hogy rókák 
kószálnak a Templom-hegyen” 
– mondta. 

A prófétikus eset azonban 
nem először fordult elő: a Tal-
mud ugyanott elmeséli azt, a 2. 
század első felében történt ese-
tet, amikor a kor legnagyobb 
bölcsei, rábán Gámliel, rabbi 
Elázár ben Ázárjá és rabbi Akiva 
felmentek Jeruzsálembe. Ami-
kor elérték a Morija-hegyet, ahol 
maga a Szentély állt, azt látták, 
hogy egy róka bújt elő egy föld 
alatti üregből – éppen onnan, 
ahol egykor a zsidó nép legszen-
tebb helye, a Szentek szentje állt. 
Nem csoda, hogy ettől a bölcsek 
– akik korábban már megszag-
gatták ruháikat a gyász jeleként 
– sírni kezdtek az elkeserítő lát-
ványtól. Azaz csak ketten fakad-

tak sírva, rabbi Akiva hangosan 
felkacagott. Társai döbbenten 
kérdezték: hát te miért nevetsz? 
– mire rabbi Akiva visszakérde-
zett: ti miért sírtok? 

Hogyne sírnánk – felelték a 
rabbik –, amikor azt látjuk, hogy 
azon a helyen, amiről a Tóra azt 
írja: „az idegen, aki megközelíti, 
meghal” (4Mózes 1:51.) most ró-
kák mászkálnak?

Mire rabbi Akiva azt felelte, 
épp ezért nevet ő: ha ez a prófécia 
beteljesül, az is be fog teljesülni, 
amit Zechárjánál olvasunk [8:4]: 
‘Így szól az Örökkévaló, a sere-
gek ura: Még fognak ülni öreg 
férfiak és öreg nők Jeruzsálem-
nek terein, ki-ki támasztó bot-
jával a kezében, napjaik sokasá-
ga miatt.’

Azt felelte erre Rábán Gámliel 
és rabbi Elázár ben Ázárjá: „Aki-
va, megvigasztaltál minket. Aki-
va, megvigasztaltál minket.”

A rókák része tehát betelje-
sült a próféciából, reméljük, mi-
hamarabb, még napjainkban lát-
hatjuk a Szentély felépülését is.

Különleges női estre invitál-
ják az érdeklődő hölgyeket 
szeptember 17-én, 19 órától az 
Óbudai zsinagógába. Elul 18. 
alkalmából (mely a haszidiz-
mus megalapítójának, a Bál 
Sém Tovnak és a Chábád ha-
szidizmus megalapítójának, a 
lijádi Sálom Dov Bernek a szü-
letésnapja) finom vacsorával 
egybekötött előadáson vehet-
nek részt, melyen az előadó a 
nepáli chábád küldött, Lipshitz 
Cháni lesz. 

Regisztráció: 
info@obudaizsinagoga.hu

Ötödször is 
Sóletfesztivál

2019-ben ötödik alkalommal 
kerül megrendezésre a népsze-
rű zsidó gasztrofesztivál a bel-
város szívében, a Kazinczy ut-
cában. A résztvevők bepillan-
tást nyerhetnek a kóser kony-
ha és zsidó élet rejtelmeibe. Az 
EMIH által szervezett egész 
napos fesztiválon a gasztro-
nómiai élmények mellett élő 
koncertek, gyermekfoglalko-
zások, kulturális programok 
várják az érdeklődőket.
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Imaidők a következő hétre (augusztus 17-22.):
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.25 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.40 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Miért kell annyiszor imádkozni minden nap?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Minchá, Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Hétfő-péntek (munkanapokon): 
6.30 Reggeli ima
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

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

Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  19.30 Szombatfogadás, Kidus

Hetiszakasz
A Tízparancsolat ismétlése

Szakaszunkban – Váetchánán 
(5Mózes 3:23–7:11.) – Mózes 
folytatja monológját, mely-
ben elmondja, hogyan imád-
kozott, és próbálta megváltoz-
tatni azt az ítéletet, melynek 
értelmében nem mehet be az 
Ígéret Földjére. Nem is nagyon 
burkolt szemrehányást tesz a 

népnek, amely miatt ez a vég-
zet érte, és megismétli a Tóra 
főbb pontjait. Különösképpen 
a bálványimádás tilalmára fi-
gyelmeztet, majd megismét-
li a Tízparancsolatot. Ebben a 
szakaszban találkozunk a Smá 
Jiszráéllal, a zsidóság hitvallá-
sával is.

Zsidó híradó
22 éve vár minden érdeklődőt 

a Zsidó sátor a Szigeten
Hiába az eltelt több mint két 
évtized, a „szigetelők” körében 
ma is töretlen sikernek örvend 
a sátor, különösen, hogy lehe-
tőség nyílik szemtől szemben 
beszélgetni egy ortodox rabbi-
val – írta a Neokohn. A Sziget 
Fesztiválon zsidók és nem zsi-
dók, fiatalok és idősebbek egy-
aránt lelkesen ülnek le rabbik-
kal beszélgetni, tanácsot kérni 
vagy tanulni valamit a zsidó-
ságról.

Faith Áser, a budavári zsi-
nagóga rabbija évek óta részt 
vesz a Zsidó Sátor munkájá-
ban, idén is egyik fő szerve-
zője volt a sátornak: „Nem 
ismerem a statisztikákat, de 
idén, mintha minden eddi-
ginél több izraeli fesztiválozó 
lenne, ami lehetőséget teremt 
nemcsak a zsidóság tanainak 
terjesztésében, de a magyar-
országi zsidóság megismerte-
tésében is.”

Stell Ájzik rabbi, aki két éve 
költözött hazánkba, szintén 
nagyon lelkes első „szigetelé-
se” kapcsán: „Hallottam már 

korábban is a Sziget Fesztivál-
ról, de nem gondoltam vol-
na, hogy ennyire népszerű és 
hogy ilyen érdeklődés van a 
Zsidó Sátor iránt.” Elmond-
ta, hogy a sátorhoz látogatott 
egy kuvaiti születésű fiatalem-
ber, akinek édesapja muzul-
mán ugyan, de édesanyja ma-
gyar zsidó. Most először talál-
kozott „testközelben” a zsidó-
sággal, feltette az imaszíjat és 
lelkesen ígéretet tett, hogy a 
jövőben, mivel nemrég költö-
zött Magyarországra, el fog lá-
togatni zsinagógába is.

Személyes Isten

A Szináj-hegyen kinyilatkozta-
tott tizedik parancsolat igen el-
gondolkodtató:

„Én vagyok az Örökkévaló, a 
te Istened.” Jó kis kezdet. Isten a 
zsidó néphez intézett szavaiban 
már az elején súlyos, kimért han-
gon szól hozzánk, hogy aztán 
meglepetésre, egy teljesen eltérő 
tónusban zárja bemutatkozását: 
„...aki kivezettelek téged Egyip-
tom országából.”

A mondat második fele első 
olvasatra furcsán hat: ha Isten a 
tettek alapján kívánja magát be-
mutatni, miért nem mondott va-
lami fajsúlyosabb dolgot, mond-
juk: „...aki az eget és a földet te-
remtette” vagy valami hasonlót?

Bár általában tökéletesség-
re törekszünk, csak elvétve for-
dul elő, hogy valamiben már első 
nekifutásra is sikert arassunk, s 
tetteinket időről időre javítani 
kényszerülünk. Ennek oka egy-
szerű: emberek vagyunk, így a 
hiba, a tökéletlenség, létünkbe 
van kódolva. A tökéletesség Is-
ten privilégiuma, amiben, ha va-
laha is részünk van, az inkább az 
Ő adománya, mintsem a mi sa-
ját érdemünk.

Az emberi érdemek nem a 
tökéletességgel mérendők, ha-
nem azzal, hogy miként reagá-

lunk az életünkben elkerülhe-
tetlenül felmerülő kudarcokra. 
A lusta másokat kezd hibáztat-
ni, a szorgalmas pedig keresztül-
küzdi magát a nehézségeken, ke-
rül, amibe kerül. 

Mikor Isten az eget és a földet 
teremtette meg, abban hatalmas-
sága és a tökéletessége tükröző-
dött. Ha a szináj-hegyi bemutat-
kozásakor is erre alapozva fek-
tette volna le a zsidó néppel kö-
tött szövetségét, azzal könnyen 
azt a benyomást keltette volna, 
hogy számára csak is a Hozzá ha-
sonlatosság, másszóval a tökéle-
tesség az elfogadható. 

Isten ehelyett az egyiptomi 
viszontagságokra megemlékez-
ve mutatkozott be, hogy ezzel 
egyszerre két dologra hívja fel fi-
gyelmünket: egyfelől arra, hogy 
nem a kudarcaink határoznak 
meg bennünket, hanem hogy 
azokra milyen választ adunk, 
másfelől pedig arra, hogy bár-
milyen viszontagságot is éljünk 
meg, Ő mindig ott lesz mellet-
tünk, és segít, hogy ráleljünk a 
testi-lelki szabadságunkhoz ve-
zető ösvényre.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán
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Velem és a Rebbével történt

Az orvosok nem tévedtek, csak csoda történt

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Nem lubavicsi családban szület-
tem. A brooklyni Torah Vodaas 
iskolarendszerben tanultam, 
majd a Mir jesivába kerültem, 
ahol rabbioklevelet szereztem 
Avraham Kalmanowitz rabbitól.

Végül lubavicsi hászid lett 
belőlem, s ezt egy osztálytár-
samnak köszönhetem. David 
Shlamyugnak hívták, és Uru-
guayból érkezett. Az volt az 
álma, hogy Mexikóvárosban 
nyisson egy jesivagimnáziumot. 
Még nem működött ilyen intéz-
mény ott, és azt gondolta, hogy 
igen nagy szükség volna rá. Meg-
kérdezte a jesiva rabbijait az öt-
letről, de ők nem támogatták. 
Ekkor elment, hogy a lubavicsi 
rebbe útmutatását kérje.

Nem sokkal később azt lát-
tam, hogy David éppen a ruháit 
csomagolja össze. Amikor meg-
kérdeztem, hogy mi történt, így 
felelt „A rebbe azt mondta, hogy 
nemcsak el kell utaznom Mexi-
kóba, hogy jesivát nyissak, ha-
nem a lehető leghamarabb el is 
kell indulnom. Még a szombat 
beállta előtt Mexikóvárosba aka-
rok érkezni”.

Így is tett, és sikerrel járt. Ha 
jól tudom, az a jesiva a mai na-
pig működik. Nagy hatással volt 
rám, ami történt, ezért elhatá-
roztam, hogy én is a lubavicsi 
rebbe tanácsát fogom kérni, ha 
komoly döntés előtt állok. 

Egyszer felkértek, hogy vál-
laljam el egy zsidó iskola veze-
tését, mely az ortodox Beth Isra-
el zsinagógához tartozott Miami 
Beachen. A döntés meghozatala 
előtt ellátogattam a rebbéhez, aki 
a következőt mondta: „Egy zsi-
dó tanár legfőbb feladata nem az, 
hogy információt adjon át, ha-
nem, hogy istenfélelmet ültes-
sen a diákokba. De ehhez a ta-

Meshulom Weiss rabbi Los Angelesben 
szolgált tanárként és kósersági felügyelőként. 

Az interjú 2011 szeptemberében készült, 
három évvel a halála előtt. Weiss rabbi 79 éves korában hunyt el. 

családunk. A feleségem azonban 
– aki az esküvő idején 18 éves 
volt – hosszú ideig nem esett 
teherbe. Egy idő után szakem-
berhez fordultunk, aki megálla-
pította, hogy a feleségem méhe 
nem fejlődött ki rendesen, ezért 
nem lehet gyereke. Nagyon két-
ségbeestünk, így további vizsgá-
latokat végeztettünk el, de mind-
annyiszor ugyanazt az ered-
ményt kaptuk.

Ekkor felhívtuk a rebbét, aki 
megismételte a sok gyermek-
re vonatkozó áldását. A felesé-
gem egy hónappal később te-
herbe eset. Fiunk született, akit 
Mordechájnak neveztünk el. Őt 
még 14 testvére követte!

Évekkel később, amikor a fe-
leségem már idősebb volt, is-
mét felkereste a nőgyógyászt. A 
vizsgálat után így szólt az orvos: 
„Gondolom, Ön igen csalódott. 
Egy vallásos asszony, aki bizto-
san sok gyereket szeretett volna, 
de a fejletlen méhe miatt soha-
sem tudott teherbe esni...”. A fe-
leségem nem szólt egy szót sem, 
de végül kitört belőle a nevetés. 
Otthon továbbnevettünk együtt. 
Azt mondtam neki, hogy az or-
vosok nyilván nem tévedtek, 
csakhogy velünk csoda történt. 
A rebbe megígérte, hogy sok 
gyermekünk lesz és az áldását is 
adta. Az ő áldása és előrelátása 
nélkül egy gyermekünk sem szü-
lethetett volna.

Meshulom Weiss rabbi

sohasem szárad ki. A másik egy 
ciszterna, melyet az esővíz tölt 
fel, és ha nincs elég csapadék, ki-
szárad. A tanár ez utóbbihoz ha-
sonlatos. Mindig szüksége van 
utánpótlásra vízből, azaz isten-
félelemből, különben kiszárad. 
Azzal szeretném Önt megálda-
ni, hogy képes legyen mindig 
feltölteni magát istenfélelemmel 
és továbbadni azt a diákjaidnak”.

Egy másik alkalommal a 
menyasszonyommal együtt lá-
togattunk el a rebbéhez, néhány 
nappal az esküvőnk előtt, hogy 
az áldását kérjük. Legnagyobb 
meglepetésemre a menyasszo-
nyom hirtelen sírva fakadt és 
megkért, hogy egy kicsit menjek 
ki a szobából, mert négyszem-
közt akar beszélni a rebbével. 

tam. Fel akartam bontani az el-
jegyzést, mert nagyon türelmet-
len vagyok, és hamar kijövök a 
béketűrésből. Attól féltem, hogy 
képtelen leszek jó feleséggé és 
anyává válni. Azt mondtam a 
rebbének, hogy inkább férjhez 
sem megyek, minthogy férjhez 
menjek, majd elváljak. A rebbe 
azonban elmosolyodott, és így 
szólt: „Az Örökkévaló áldja meg 
sok gyermekkel. Az a sok gyer-
mek tanítja majd türelemre. Ad-
dig is vállaljon valamilyen ön-
kéntes munkát. Ha lehet, egy 
kórház gyermekosztályán. Ott 
majd megerősödik a türelme. Az 
esküvőt pedig semmiképpen ne 
mondja le”.

A rebbe áldása miatt izgatot-
tan vártuk, hogy gyarapodjon a 

nárnak magának is félnie kell Is-
tent. Hogyan biztosíthatja, hogy 
ez Önre is igaz legyen?”

Hogy megvilágítsa a kérdést, 
a rebbe a következő példázatot 
fűzte hozzá: „Kétfajta kút létezik. 
Az egyiket a talajvíz táplálja és 

Húsz perccel később megnyu-
godva lépett ki a szobából. Az 
esküvő utánig egy szót sem szólt 
arról, hogy mi történt odabent. 
Később beavatott a dologba: 
„Remélem, nem bántalak meg 
azzal, amit a rebbének mond-
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An inspiring story for your Shabbos table
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RABBI MESHULOM WEISS
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ערב שבת פרשת אמר, ט״ז אייר, תשע״ז
Erev Shabbos Parshas Emor, May 12, 2017

I was not born into a Lubavitcher family. I was educated 
in the Torah Vodaas school system in Brooklyn. I did 
my advanced studies at the Mir Yeshiva from 1952 to 

1957 receiving rabbinic ordination from Rabbi Avraham 
Kalmanowitz. 

However, I became a follower of the Lubavitcher Rebbe 
because of what happened to a schoolmate of mine. 
His name was Dovid Shlamyug, and he was a fluent 
Spanish-speaker from Uruguay. Dovid had a dream 
to go to Mexico City and open a yeshivah high school; 
something that did not exist in that city. He felt there 
was a tremendous need for it. He sought the advice of 
many rabbis and every one of them told him not to go. 
And then he went to see the Lubavitcher Rebbe.

Next thing I see is Dovid packing his bags. When I asked 
him what happened, he explained: “The Rebbe advised 
me that not only should I go and open a yeshivah, but I 
should do so immediately. I should get going now and 
arrive in Mexico City before Shabbat.”

He went and he succeeded; as far as I know that yeshivah 
is still in existence today. I was so impressed by what 
happened with him that I resolved to seek the advice of 
the Lubavitcher Rebbe if any life issues came up for me.

And of course they did.

One involved a job offer to be the head of the Talmud 
Torah at Beth Israel, an Orthodox synagogue in Miami 
Beach. When I told this to the Rebbe during an audience, 
he gave me the following advice:

“The main job of a Jewish educator is not to convey 
information, but to instill in his students a fear of 
Heaven. But to do this, the educator must fear Heaven 
himself.”

Then he asked: “How can you make sure this is true of 
you?” In answering this question, the Rebbe used the 
following analogy. “There are two kinds of water wells,” 
he said. “One kind is filled from an underground spring, 
and it never runs dry. Another kind is a cistern which is 
filled with rain water. This type will run dry if the water 
is not replenished. An educator is akin to the second 
type, and he must always be replenishing the water — 
that is, the fear of Heaven — within himself so he does 
not run dry. And I want to give you a blessing that you 
should succeed in constantly replenishing yourself and 
in conveying a fear of Heaven to your students.”

The second issue involved my wife to be. When we went 
to see the Rebbe for a blessing a few days before our 
wedding, she started to cry and asked that I leave the 
room so she could speak to the Rebbe alone. Puzzled, 
I complied.

After twenty minutes, she came out no longer crying, 
and she said nothing to me about it until after we were 
married. Then she confessed, “I hope that you won’t be 
upset about what I told the Rebbe. I had wanted to call 
the wedding off because I am very impatient and have 

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 1400 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
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Kóser konyha

Lángos
két és fél dl tej vagy víz
egy kocka élesztő
60 dkg liszt
1 kk só
továbbá: liszt a nyújtáshoz, 
olaj a sütéshez, tejföl, reszelt 
sajt és fokhagyma a tetejére

Az élesztőt langyos tejbe 
vagy vízbe morzsoljuk, és 
egy kanál liszt hozzáadásá-
val felfuttatjuk. A lisztet tál-
ba szitáljuk, hozzáadjuk a 
többi hozzávalót, és alapo-
san megdagasztjuk, hogy 
kissé ragadós, lágy tésztát 
kapjunk. Szükség szerint 
adjunk hozzá egy kevés vi-
zet vagy lisztet. A meggyúrt 
tésztát letakarva duplájára 
kelesztjük, majd kb. 20 gom-
bócot formázunk belőle. 20 
percig kelesztjük. Széles ser-
penyőben kb. fél liter olajat 
forrósítunk, a gombócokat 
egymástól ellentétes irány-
ba húzogatva széthúzzuk 
tenyérnyi nagyságúra. For-
ró olajban, oldalanként 1-2 
perc alatt aranybarnára süt-
jük, lecsöpögtetjük, zúzott 
fokhagymával, tejföllel, re-
szelt sajttal tálaljuk.

A túlélés diadala egyetlen fotón

vesztette a holokausztban. Ösz-
szeházasodtak, első lányuk egy 
osztrák menekülttáborban szü-
letett. Innen vándoroltak ki Iz-
raelbe, ahol Haifán telepedtek 
le. A család a későbbi évek során 
még két lánnyal és két fiúval bő-
vült, akik – amint a fotók is ta-
núsítják – mind népes családo-
kat alapítottak. Shoshana varró-
nőként dolgozott és férje vállal-
kozásában segédkezett.

A világsajtó a lenyűgöző fo-
tót úgy kommentálta, mint egy 
bizonyítékot arra, hogy a nácik 
elbuktak, amikor megpróbálták 
kiirtani a zsidókat. Magának a 
helyszínválasztásnak is külön-
leges üzenete van: a Siratófal az 
elpusztított jeruzsálemi Szentély 
egyetlen megmaradt fala, a zsi-
dó nép legszentebb helye. Egy 

Mit tanulhatunk a fogyó Holdtól?

Shoshana Ovitz különleges 
ajándékot kért a 104. születés-
napjára. Az Auschwitz-túlélő 
asszony arra vágyott, hogy le-
származottaival együtt ünne-
pelhessen a Siratófalnál. Kí-
vánságát nem is volt egyszerű 
teljesíteni, hiszen, bár a leszár-
mazottak 10 százaléka nem 
tudott részt venni a születés-
napon, mégis nagyjából 400-an 
gyűltek össze a falnál.   

„Nem volt könnyű megszer-
vezni egy ilyen egyszeri alkal-
mat” – nyilatkozta a hölgy leg-
idősebb unokája, Pnina Fried-
man – „Emaileket és üzenete-
ket küldtünk szét, telefonáltunk. 
Fontos volt, hogy mindenkit el-
érjünk. Arra kért bennünket, 
hogy állítsunk össze listákat az 
unokái és dédunokái nevével, 
hogy mindenkit megtaláljon és 
mindenkiért imádkozhasson.”

A megható eseményről fotók 
és videófelvétel is készült, ami 
bejárta a világsajtót. Shoshana 
Ovitz túlélte Auschwitzot, míg 
édesanyját Josef Mengele gyil-
kolta meg. A háború után is-
merte meg későbbi férjét, Dov 
Ovitzot, miközben mindketten 
túlélő rokonok után kutattak. 
Dov feleségét és gyermekeit is el-

ősi helyszín, amit a modern Iz-
rael Állam katonái szabadítottak 
fel 1967-ben, a hatnapos hábo-
rúban. Az ő hősiességük tette és 
teszi mind a mai napig lehetővé, 
hogy ma szabadon imádkozha-
tunk ezen a helyen. 

„Ez a fotó a győzelem a go-
nosz fölött” – kommentálta a 
New York Post. És valóban, ha 
ránézünk erre a képre, amin kö-
zépen egy idős hölgy ül tolószék-
ben, tőle jobbra sorakoznak el-
képesztő méretű családjának nő-
tagjai, lányok és asszonyok, balra 
a férfiak, ősszakállú nagyapáktól 
a karonülő csecsemőkig több 
generáció… ha hozzáképzeljük 
a tengerentúli rokonokat, akik 
nem tudtak eljönni… ha ráné-
zünk erre a képre, látjuk, az élet 
diadalát.

Idén augusztus 16-ára esik tu 
beáv, a zsidó naptár kevéssé is-
mert, ám annál örömtelibb napja. 
Tu beávról így ír a Misna a Táánit 
traktátus végén: „Azt mondta 
Rábán Simon ben Gámliél: Nem 
voltak jobb napok Izrael számára, 
mint áv hó 15. és jom kipur.”

A lubavicsi  Rebbe érdekes 
kapcsolatra mutatott rá a Hold 
és áv hónap 15. között. A misz-
tikus zsidó gondolkodók egyfe-
lől úgy magyarázzák a nap jelen-

tőségét, hogy ez az első telihold a 
zsidó naptár legszomorúbb nap-
ja, a Szentélyek lerombolásának 
évfordulója, áv hónap 9. után. 
Azonban, ha továbbgondoljuk, a 
hónap 15. napján a Hold „fogy-
ni” kezd. Mit tanulhatunk tehát 
éppen a hónap közepén a Hold-
tól, amikor csökkenni kezd?

A hónap első felében, ami-
kor a Hold növekszik, azt lát-
juk, hogy valami még nem tel-
jes, még dolgozni kell magun-

kon, hogy a lehető legtöbb fényt 
áraszthassuk a világba. Telihold-
nál elértük a lehető legnagyobb 
fényességet mind az istenszolgá-
latban, mind pedig abban, hogy 
mennyi fényt hozunk a világba. 
Az ember azonban hajlamos rá, 
hogy elbízza magát a teljesítmé-
nyeitől, ám a valódi spiritualitást 
csak azok érhetik el, akik szeré-
nyek és alázatosak. Ezt az aláza-
tosságot szimbolizálja az épen 
csökkenni, fogyni kezdő égitest.


