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Operatív törzs a közösség egészségének védelmére

Március 12-én Magyarország 
Kormánya a koronavírus radi-
kális terjedése miatt veszélyhely-
zetet rendelt el hazánkban, ami 
az EMIH – Magyar Zsidó Szö-
vetséget is arra késztette, hogy 
egy saját operatív törzset állítson 
fel. Az operatív törzs fő feladata, 
hogy a vírushelyzet alakulását 
folyamatosan nyomon követve 
tartsa a kapcsolatot a koronaví-
russal kapcsolatos intézkedése-
ket koordináló országos operatív 
törzzsel, és a legfrissebb fejlemé-
nyekkel, változásokkal, esetleges 
teendőkkel kapcsolatban nap-
rakész tájékoztatást nyújtson a 
közösség tagjai számára. 

Az operatív törzs további, ki-
emelten fontos feladata a kó-
ser élelmiszerellátás biztosí-
tása, illetve a közelgő Peszách 
ünnepére szükséges macesz és 
chámecmentes áruk beszerzése, 
hogy a vallási törvények szerint 
élő hittestvéreink ne nélkülöz-
zenek hiányt ilyen téren sem. Az 
EMIH önkéntes orvosai segíte-

nek a gyógyszerellátás gördülé-
kenységében is.

A Kormány rendeletei sze-
rint először bezártak az egyete-
mek, majd az iskolák, illetve óvo-
dák és bölcsődék is, a tanulók az-
óta távoktatásban részesülnek. 
Az EMIH fenntartásában műkö-
dő Milton Friedman Egyetem, 
a Maimonidész Angol-Magyar 
Két tannyelvű Gimnázium és a 
Bét Menáchem Gyermekoktatási 
Központ tanárjai és diákjai – há la 
az Örökkévalónak – szinte teljesen 
zökkenőmentesen álltak át a digi-
tális oktatásra, illetve tanulásra.

Amíg csak lehetőségünk van, 
addig zsinagógáinkban, mint 
rendesen, megtartjuk az Isten-
tiszteleteket, azonban mérlegel-
ve a helyzetet és hagyatkozva 
nagy tudású, bölcs külföldi rab-
bikra, akik folyamatosan dönte-
nek úgy, hogy az egészség és az 
élet védelméért átmenetileg be-
zárják az imaházakat, – ezáltal 
az EMIH néhány zsinagógájában 
is elmaradhatnak a rendes közös 

imádkozások, ha a tér szűke miatt 
az emberek között a járványügyi 
szakemberek által javasolt két-
méteres távolságtartás nem meg-
oldható. A kialakult helyzetről te-
lefonon érdeklődjön rabbijánál.

Azért, hogy a közösségi él-
mény mindannyiunknak meg-
maradhasson, az EMIH rabbijai 
folytatják a megszokott siúrjaikat, 
melyeket videóra vesznek és élő-
ben közvetítenek a közösségi ol-
dalukon, amiket aztán a későbbi-
ekben is meg lehet tekinteni. Az 
online Tóra- és Talmudtanulások 
– a helyzetre való tekintettel – 
a Facebookon történnek majd, 
ahol előtte mindig közöljük a 
pontos időpontokat (https://
www.facebook.com/koves.slomo).

Teljes szívvel hiszünk abban, 
hogy az Örökkévaló vigyázza 
minden lépésünket, ahogy ab-
ban is, hogy nekünk is mindent 
meg kell tennünk annak érdeké-
ben, hogy a zsidó közösség min-
den tagjának biztonságáról gon-
doskodni tudjunk.

Kóser élelmiszer-ellátás
Lehetőség nyílt napi kóser me-
nüt rendelni az Óbudai Hit-
községtől, illetve a koronavírus 
miatt kialakult helyzetre való 
tekintettel ugyanitt gyógyszer-
kiváltási igényeket is le lehet 
adni.
Az igényeket Erdős Juditnál le-
het jelezni: 
tel.: (06 30) 222-1439 
vagy e-mail: 

koshercatering@zsido.com
A Semes Kóser Pékség és a Ko-
sher MeatUp étterem is vállal 
házhoz szállítást, melyekről 
bővebb felvilágosítás kapható: 
tel.: (06 70) 946–4921 
vagy e-mail: 
rendeles@koserpekseg.hu
Fagyasztott kóser húsra a 

www.koserhus.com 
webshopon lehet rendelést le-
adni (ugyancsak házhoz szál-
lítással).
A Dohány utcai Kóser Piac to-
vábbra is a rendes nyitvatartási 
időben várja vásárlóit.

Dáf jomi 
Talmudtanulás Óbudán
Továbbra is minden hétköznap 
reggel 7:30–8:30 között! A régi 
ha gyományokat újjáélesztve 
hét évig tartó, a teljes Talmudot 
át tanulmányozó programot in- 
 dított Köves Slomó, az óbudai 
zsi nagóga rabbija, melybe bár - 
mi kor becsatlakozhat Ön is (je-
lenleg a https://www.facebook.
com/koves.slomo oldalon).

A testi érintkezést minima-
lizáljuk, és nem gyűlünk össze 
tömegesen, mégis minden nap 
érezzük az összetartozásunkat, 
a közösség megtartó erejét! 

Maradjunk kapcsolatban!

Cikkeink a szerda esti állapotot tükrözik.



2 2020. március 20.

Hetiszakasz
Vájákhél-Pekudé

A Vájákhél (2Mózes 35-38:20.)  
szakasz, miután megis mét li a  
szom bat szentségének meg őr-
zé sére szóló utasítást, le írja, ho-
gyan készült a Hajlék. A kapcso-
lat a Hajlék építése és a szombat 
megőrzése között – nyilvánvaló:  
„az, hogy megparancsoltam 
nek tek a Hajlék felállítását és az 
ez  zel kapcsolatos munkálatokat, 
nem jelenti azt, hogy a munká-
latok hatályon kívül helyezik a 
szombatot”. További háláchikus 
kapcso lat a szombat és a Hajlék-
kal kap csolatos munkálatok kö-
zött, hogy mindazt a 39 féle 
mun kát, ami a Hajlék felépíté-
séhez és alkatrészeinek elkészí-
téséhez kellett – tilos szombaton 

vé gezni. Itt fordul elő a szombati 
tűzgyújtás tilalma is.

A Pekudé (2Mózes 38:21-
40:38.) szakasz a Hajlék épí té-
sé  nek számadásával foglalko-
zik. Ennyi és ennyi arany, ezüst 
stb. jött be a gyűjtőakció során, 
amiből ennyit és ennyit fordí-
tottak ilyen és ilyen célokra. 
Sokkal több nyersanyag jött be, 
mint amennyi re szükség volt, a 
maradékot a Hajlék (Szentély) 
kincstárá ban helyezték el. A Haj-
lékot a mes teremberek darabok-
ban ké szí tették el, majd elhozták 
Mó zeshez, aki összeszerelte a ré-
szeket és felállította a Hajlé kot az 
egyiptomi kivonulás utá ni máso-
dik év első hónapjának elsején.

Zsidó híradó
Az új győri polgármester nem akar 

emléket állítani egy nyilasnak
„[…] egy Karsai nevű tró-

ger szerepelt ezen a táblán, aki 
nyilas volt. Úgy gondolom, 
hogy akinek a regnálása ide-
jén embereket lőttek a Duná-
ba Győrben, s akinek a tevé-
kenysége hozzájárult, hogy a 
város lakosságának egy jelen-
tős részét internálták, annak 
a nevét kulturált országban 
nem szabad márványtáblán 
megörökíteni. Rendkívül ar-
cátlan dolognak tartom, hogy 
ez a tábla eddig a helyén ma-
radhatott, már 20 éve is tilta-
koztam ellene” – mondta Dé-
zsi polgármester úr.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr 
új polgármestere leszedette a 
megyeszékhely korábbi vezető-
it felsoroló emléktáblát a Város-
háza faláról, mert azon egy nyi-
las politikus neve is szerepelt.

A nemrég megválasztott 
győri polgármester interjút 
adott a Szemlélek nevű portál-
nak, ahol a beszélgetésben el-
árulta, hogy a feltételezéssel el-
lentétben nem a korábbi szo-
cialista polgármester nevének 
eltüntetése vezérelte a már-
ványtábla eltávolításában, ha-
nem mert azon egy nyilas ve-
zető neve is szerepelt.

A szív bölcsessége

„És minden bölcsszívű közötte-
tek jöjjön és készítse el mindazt, 
amit parancsolt az Örökkévaló.” 
(2Mózes 35:10.)

Fenti szavakkal Mózes szólt 
a zsidó nép minden egyes tag-
jához, hogy járuljanak hozzá a 
Miskán építéséhez, mégpedig 
mindenki a saját egyéni tehetsé-
gének megfelelően. 

Mózes feljebbi felhívásával 
kap csolatban azonban felme-
rül egy kérdés: vajon mit értett 
bölcs szívűek alatt? A kifejezés 
ele ve némi ellentmondást rejt 
ma gában, tekintve hogy a böl-
csesség tulajdonságát elsősor-
ban az elmével társítjuk, ezzel 
szemben mikor a szív dolgairól 
beszélünk, leginkább az érzel-
meinkkel kapcsolatos élménye-
inkre asszociálunk.

Sokszor megesik, hogy egy 
más különben bölcs, és sokat tu-
dó ember, a megszerzett tudását 
képtelen saját életében is, úgy-
mond éles körülmények között 
al kalmazni. Bármennyit tanul-
hatunk az adakozás fontosságá-
ról, ha a tőlünk segítséget kérő-
nek azonban hátat fordítunk. 

Ezzel ellentétes eset (és véglet) 
az, mikor az illetőt bár nagyon 
mélyről fakadó vallásosság fűti, 

azt képtelen egészséges meder-
ben tartani. Jó példa erre, mikor 
bizonyos eszmékért őszinte oda-
adással viselünk, ám ebbéli nagy 
lelkesedésünkben képtelenek 
va gyunk azt a mások számára 
is emészthető formában átadni. 
Ilyenkor bármennyire jó szándék 
is vezérel minket, azt a megfelelő 
csatornázás híján sosem leszünk 
képesek tettekre váltani.

Fentiek fényében a Mózes 
köz vetítette isteni rendelkezés 
is új értelmet kap: minden egyes 
zsi dónak fel kell építenie a saját 
sze mélyes miskánját. Egy szen-
télyt, melynek építőköve az éle-
tünk során felhalmozott tudás 
és bölcsesség, habarcsa pedig az 
átélt élményekhez fűződő érzel-
meink – hogy sose felejtsünk el 
bölcsszívűek maradni.

A bölcsességünk abban segít, 
hogy érzelmeinket képesek le-
gyünk konstruktív és kiegyensú-
lyozott módon navigálni, szívünk 
pedig abban, hogy ezt a bölcses-
séget és tudást újra és újra lángra 
lobbantsuk az élet gyakorlati dol-
gaiban jelenlévő jó és isteni iránt.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Shlomo Yaffe rabbi írása 

nyomán.

Ösztöndíj: 
A rendszeres tanulással 72.000 Ft/hó 
kolel ösztöndíjra is érdemessé válhatnak 
a hallgatók

Minden nap 
a Facebookon:

https://
www.facebook.com/koves.slomo
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Velem és a Rebbével történt

... hogy hászid otthonra leljenek nálunk és a példaképekké váljunk

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Mendel Raskin rabbi 1986 óta vezeti Bentleigh 
lubavicsi közösségét. Az interjú 2016 júniusában készült.

Először 1969-ben találkoztam 
a Rebbével, amikor 14 éves vol-
tam. Akkoriban egy kis lubavicsi 
iskolában tanultam Londonban, 
de az volt a vágyam, hogy egy 
igazi jesivába iratkozhassak be. 
A Rebbe engedélyét kértem 
ehhez, aki jóvá is hagyta, így 
hamarosan a Párizshoz közeli 
Brunoyban kezdtem meg a ta-
nulmányaimat, majd a központi 
Chábád jesivába mentem New 
Yorkba, és ott is maradtam tíz 
évig.

1980-ben megkeresett Yi-
tzchok Dovid Groner rabbi, az 
ausztráliai Chábád vezetője, és 
felajánlotta, hogy fiatal házas-
emberként csatlakozzam a Mel-
bourne-ben működő kolélhez, 
ahol diplomásoknak működtet-
nek tanulócsoportot.

Nem voltam különösebben 
lelkes, de mivel személyesen kért 
meg, elgondolkodtam a dolgon. 
Még két másik ajánlatot is kap-
tam, ezért a Rebbétől kértem ta-
nácsot, hogy mitévő legyek. A le-
velemben felsoroltam mindhá-
rom lehetőséget, az ausztráliait 
hagyva utoljára, és megkérdez-
tem a Rebbét, hogy melyiket fo-
gadjam el. Két hét eltelt, de nem 
kaptam választ. Groner rabbi 
azonban türelmetlen volt és sze-
rette volna tudni, hogy mit dön-
töttem. Elmondtam neki, hogy a 
Rebbe válaszára várok.

Groner rabbi ekkor felvette a 
kapcsolatot a Rebbével, aki azt 
kérte, hogy írjam meg újra a kér-
déseimet. Így is tettem, és még 
aznap megjött a válasz. A Rebbe 
áthúzta az első két opciót és alá-
húzta az ausztrál ajánlatot.

Senkit sem ismertem Auszt-
ráliában, ahogy a feleségem sem. 
Én Angliában nőttem fel, ő pe-
dig Franciaországban. Különö-

sen a feleségem aggódott amiatt, 
hogy a világ másik oldalára kell 
költöznünk és ezt meg is emlí-
tette a Rebbének, amikor áldá-
sért mentünk hozzá. Azt mond-
ta, hogy bárhol szívesen lesz a 
Rebbe küldöttje, de nagyon tart 
a magánytól.

A Rebbe válaszát sohasem 
fogjuk elfelejteni: „Azt az Istent 
fogja Ausztráliában találni, akit 
itt is, és Ő éppen olyan Ausztrá-
liában is, mint itt”.

Más szóval, ha az Örökkéva-
ló itt gondoskodik rólunk, akkor 

ott is fog. Ez megnyugtatta a fe-
leségemet. Éppen azt a bátorítást 
kaptuk, amire olyan nagy szük-
sége volt neki is és nekem is. Még 
egy igen fontos dolgot mondott 
akkor a Rebbe nekünk. Megem-
lítette, hogy mindketten orosz 
eredetű családból származunk, 
és Ausztráliában is nagyon sok 
orosz zsidó él. Az lesz a felada-
tunk, hogy hászid otthonra lel-
jenek nálunk, és a példaképeik-
ké váljunk. Mivel azonos hátte-
rünk van, megtaláljuk velük a 
hangot és inspirációt nyerhet-
nek tőlünk. 

Ez így is történt. Leginkább 

az orosz eredetű zsidók érezték 
magunkat otthonosan nálunk. 
1986-ban, amikor már hat éve 
Ausztráliában éltünk, a Rebbe 
kampányt indított, hogy felpezs-
dítse a Chábád központok életét 
világszerte. Elrendelte, hogy új 
programok induljanak a gyer-
mekek és az idősek számára, és 
tóratanulásra, valamint imádko-
zásra alkalmas központok nyíl-
janak mindenütt, ahol zsidók él-
nek. A Rebbe hanuka végén be-
szélt erről, és elvárta, hogy be-
számolókat és fotókat küldjünk 

neki tévét hó 10-ig. Ez azt je-
lentette, hogy tulajdonképpen 
egy hetünk volt arra, hogy ered-
ményt tudjunk felmutatni!

Abban az időben Melbourne-
ben egy lubavicsi jesiva és egy zsi-
nagóga működött, de a külső ke-
rületekben nem voltak Chábád-
köz pontok. A Rebbe beszéde 
után elhatároztuk a kollégáim-
mal, hogy a közeli Bentleigh-
ben alapítunk egy Chábád-köz-
pon tot, mert ott semmilyen zsi-
dó intézmény sem volt, pedig 
na gyon sok zsidó lakott arrafelé. 
Azt azonban nem tudtuk, hogy 
mi ként kezdjünk hozzá. Vásá-

roljunk egy házat vagy egy üz-
lethelyiséget? Végül úgy döntöt-
tünk, hogy egy kétszobás lakást 
veszünk, bár arról fogalmunk 
sem volt, hogy pontosan mit fo-
gunk kezdeni vele.

Örömet akartunk okozni a 
Rebbének, így rohamtempóban 
intéztük az ügyet és tévét 10. 
előtt elküldtük neki a fotót az 
újonnan vásárolt ingatlanról. A 
Rebbe válaszában egy száz dol-
lárról szóló csekket és az áldását 
küldte el. A Rebbe kérésére egy 
könyvben adták ki az akció ered-
ményét, és büszkén láttuk, hogy 
a mi fotónk is szerepel benne.

Ez volt az első Chábád-
központ Ausztráliában, amely 
olyan helyen kezdte meg műkö-
dését, ahol korábban még sem-
milyen zsidó intézmény sem 
volt. Amikor megvettük az épü-
letet, azt hittük, hogy túlvállal-
tuk magunkat, de hamarosan 
olyan népszerű lett a központ, 
hogy egy nagyobb ingatlan után 
kellett néznünk. Ráadásul min-
taként is szolgáltunk mások szá-
mára, és a nyomunkban számta-
lan új Chábád-központot hoz-
tak létre. A Rebbe biztatásának 
köszönhetően a semmiből ha-
marosan több tucat Chábád-
központ nyílt meg szerte Auszt-
ráliában az elmúlt harminc év-
ben.

Mendel Raskin rabbi

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 1,400 videotaped interviews conducted to date. 
While we have done our utmost to authenticate these stories, they reflect the listener’s recollection and interpretation 
of the Rebbe’s words. Please share any corrections, comments and suggestions. mystory@jemedia.org

An inspiring story for your Shabbos table

HERE’S 
my 

STORY SO FAR,  
YET SO CLOSE  
RABBI MENDEL RASKIN

Generously
sponsored

by the

ב“ה

ערב שבת פרשת ויגש, ד‘ טבת, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Vayigash, December 22, 2017

Imet the Rebbe for the first time in 1969, when 
I was fourteen years old. Back then, I was living 
and learning in London, in a small Lubavitch 

school, but I wanted to learn in a real yeshivah, and 
so I asked the Rebbe if I could do that. The Rebbe 
approved and I went to the Lubavitch yeshivah 
in Brunoy, near Paris. Eventually, I transferred to 
the main Chabad-Lubavitch yeshivah in Crown 
Heights, New York, where I lived and learned for 
close to ten years. 
In 1980, Rabbi Yitzchok Dovid Groner, who was 
the Chabad emissary in Australia, approached 
me about joining other young married men in 
staffing his kollel post-graduate learning group in 
Melbourne.
I wasn’t very keen on the idea but, since he had 
come to me, I felt that it was worth considering. I 
had also received two other proposals so I decided 
to write to the Rebbe and request his advice. In 
my letter, I listed all three of my options with the 
invitation to Australia last, and I asked the Rebbe 
which option I should choose.
Two weeks passed, but I received no reply. 
Meanwhile, Rabbi Groner was anxious to know 
whether I was coming or not. “What do you want 
from me?” I responded, “I wrote to the Rebbe but 
I got no reply!” 
Rabbi Groner apparently followed up with the 
Rebbe, who replied that the interested parties 
should ask again. I wrote again and, on that same 
day, we received the Rebbe’s answer. He had 
crossed out the other two potential destinations 
I had put forth, and underlined “Australia” as the 

place where I should go.
Neither my wife nor I knew anyone in Australia. 
She was from France; I was from England. As far as 
we were concerned, Australia was the other end 
of the earth. My wife was worried about the move 
there, and when we came to see the Rebbe for 
a blessing, she expressed her concerns. She said 
that she was happy to be the Rebbe’s emissary 
wherever, but that she was nervous about being 
alone out there.
The Rebbe’s response is something that neither 
of us will ever forget. He said, “Der zelbeh Eibishter 
vos gefint zach duh gefint zach oich in Australia un 
ehr gefint zach in Australia punkt azoi vi ehr gefint 
zach duh — the same G-d that is here is also in 
Australia, and He is in Australia just like He is 
here.”
In other words, if over here you are well looked 
after, you’ll be well looked after over there, too. 
And that calmed her down a lot. It was the very 
kind of encouragement that she — and also I — 
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

Megdarálunk igény szerin-
ti mennyiségű kissé zsíros 
marhahúst, például nyakat 
vagy oldalast. 

Egy nagy fej hagymát na-
gyon apróra felkockázunk, 
3-4 gerezd fokhagymát át-
törünk. 

Mindkettőt a húshoz ad-
juk, majd ízlés szerint durvá-
ra őrölt feketeborssal, sóval, 
őrölt kurkumával és őrölt 
korianderrel fűszerezzük. 

A masszát alaposan ösz-
szedolgozzuk, és tenyérnyi, 
lapos húspogácsákat formá-
zunk belőlük. 

Letakarva hűtőszekrény-
ben pihentetjük, majd parázs 
fölött, forró grillrácsra téve 
mindkét oldalán jól átsütjük.

Kóser konyha
Hamburger

húsos, tojás- és gluténmentes
Napjainkban, amikor már és 
még nem áll a jeruzsálemi 
Szentély, a vörös tehén pa-
rancsolatát sem tudjuk betar-
tani. A témához kapcsolódva 
viszont marhahúsból készült 
hamburgert ajánlunk:

Kérdezd a rabbit!

Szabadtéri minjen a karantén idején
Ki számít be a minjenbe?

A Sulchán áruch (OC 55:13.) azt 
mondja a közösségi imáról, 
hogy a minjent alakító 10 em-
ber az előimádkozóval együtt 
egy helyiségben legyen. Abban 
az esetben, ha valaki a zsinagó-
gán kívül van, de egy ablakon 
keresztül látják őt, még akkor 
is, ha több emelet magasság van 
köztük, „de ő mutatja az arcát”, 
vagyis lehet látni legalább az 
arcát (nem kell az egész embert 
[Áruch hásulchán uo. 20.]), akkor 
bele lehet számítani a tízbe (SÁ 
uo. 14.). 

Ennek a háláchának az alapja 
az a szefárd szokás, hogy az elő-
imádkozó a zsinagóga közepén, 
a bimán áll – ami általában egy 
kerítéssel körbekerített emel-
vény. A kerítés oka, hogy így 
külön szobának számít a bimá, 
ami lehetővé teszi, hogy Tóraol-
vasás idején – amit amúgy állva 
kéne végighallgatnia mindenki-
nek – ülve lehessen maradni (SÁ 
JD 242:18. RöMÁ). Így az előimád-
kozó másik szobában van, hogy 
lehet beszámítani a minjenbe? 
A RáSBÁ (responsum 1. kötet 96. 
fe jezet) két választ ad erre: egy-
részt, mivel az egész emelvény a 
zsinagógát szolgálja, a zsinagó-
ga részének számít az is, aki eb-
ben az elkerített „szobában” áll. 
A másik válasz, hogy látják egy-
mást, ezért beleszámít. A két vá-

További vita van arról, hogy 
mi a helyzet, ha egy rácson ke-
resztül látják, és nem látható 
a teljes arca, csak részletei (Káf 
háchájim uo. 76.; Dáát Torá uo.). 

Minjen szabad téren
Nem feltétel, hogy közel állja-
nak egymáshoz a minjen tagjai, 
csak az, hogy lássák egymást és 
hallják az előimádkozót (Minchát 
Ji chák resposnsum 2. kötet 54. fejezet). 
Pél dául egy nyolctagú család 
ki ment a temetőbe és kádist 
akar tak mondani. A temető tá-
volabbi részében két zsidó dol-
go zott, de nem tudták abba-
hagyni a munkát. Mivel látták és 
hallották a kádist mondókat, a 
minjen részének számítottak, ha 
azonban nem látták és/vagy nem 
hallották volna őket, ak kor nem 
lehetett volna őket beszámítani 
(Chásuké chemed, Szuk ká 338. oldal). 

Ezek alapján karantén idején 
biztonságosan létre lehet hoz-
ni minjent például egy társasház  
gangján és udvarán, még ak-
kor is, ha a karanténban levő 
zárt ablak mö gött látható csak, 
mivel ilyen vész helyzetben le-
het a megenge dőbb vélemény- 
re hagyatkozni (lásd még Tchumin 
27. kötet 185–192. oldal). 

Kívánom, hogy mindannyi-
an legyünk egészségesek és mie-
lőbb érjen véget a járvány!
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lasz közötti különbségből fontos 
különbség adódik arra az eset-
re, ha az előimádkozó az utcán 
áll – az első válasz szerint nem 
számít a minjen részének, a má-
sodik értelmezés szerint viszont 
beszámít. 

Az Áruch hásulchan véle-
ménye szerint (uo.), aki az ut-
cán áll, beszámít a minjenbe, aki 
egy másik, elkülönített helyiség-
ben van, az pedig nem – mivel 
az utca összekapcsolódhat a zsi-
nagógával, a másik szoba pedig 
nem. Az utcáról legfeljebb egy 
embert lehet beszámítani (uo.). A 
Misna brurá (uo. 48.) szerint még 
egy másik helyiségből is beszá-
mít, ha látják egymást.

Általánosan elfogadott (SÁ uo. 
20.), hogy ha megvan már a min-
jen, akkor mindenki csatla koz-
hat hozzá, aki hallja őket, akár 
több házzal arrébbról is, úgy, 
hogy már nem látják őt. A kö-
zösségi imádkozás részének szá-
mít mindaddig, ameddig élőben 
hallja őket. 

A Chábád zsinagógák bezárása
Kedves Barátaim!
Mindenki tudja, hogy a koronaví-
rus ellen csak egy dolgot lehet tenni: 
elkülöníteni a fertőzötteket, hogy ne 
adják tovább a betegséget. Úgy lehet 
megállítani a fertőzés terjedését, ha 
nem megyünk emberek közé. 

Sajnos New Yorkból és Izrael-
ből nyugtalanító hírek érkeznek 
arról, hogy a vírus nagy tempóban 
terjed a zsidó közösségen belül.

Lézer fiam pénteken érkezett 
Budapestre az Egyesült Államok-
ból, és sajnos vasárnap belázaso-

vagy bárhol másutt, arra kérem, vo-
nuljanak kéthetes önkéntes karan-
ténba a környezetük védelmében. 

Az elkülönülés mellett valójá-
ban van még egy eszközünk a ko-
ronavírus ellen: fohászkodni a Jó-
istenhez. Természetesen ezt meg 
kell tennünk ezután is, amikor a 
zsinagóga zárva lesz.

„Biztonságos minjent” lehet szer - 
vezni nyitott helyeken pl. nagy 
udva rokban nem több, mint tíz 
ember jelenlétében, minden két 
ember között megtartva a kétmé-

teres távolságot, ahogy az a lenti 
képen is látszik, melyen Mincha és 
Mááriv imát mondunk minjenben, 
de biztonságos távolságból. Épü-
letben, még ha elegendő tér is van, 
semmiképpen ne gyűljünk össze, 
még közösségi ima céljából sem.

Az idősebb korosztálynak, va-
lamint a betegeknek és legyengült 
immunrendszerűeknek javasol-
juk, hogy mindenképpen marad-
janak otthon. Mindenkinek sok-
sok egészséget kívánva: 
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dott. Lakásunk egy elszigetelt ré-
szében különítettük el (közben hál’ 
Istennek már teljesen meggyógy-
ult!), és azóta mi magunk is ka-
ranténba vonultunk (mi is jól va-
gyunk!).  

Emiatt a rendkívüli helyzet miatt 
úgy döntöttem, hogy a Vasvári zsi-
nagóga átmenetileg bezárja kapuit. 
Ezenkívül a Károly körúti Keren Or 
zsinagóga, a Zsilip és a Budavári zsi-
nagóga szintén zárva lesznek.

Mindazokat, akik Lézer fiam-
mal találkoztak a zsinagógában 


