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Virtuális elődások

Myers Mendy rabbi: 
A tükör másik oldalán – a he ti sza- 
 kasz és tanulságai napjaink ban
A Cháj Galéria Facebook-ol da-
lán, szerdánként 18:30-tól

Feldman Mussie rebbecen: 
Közepesek a konyhában 
(csak nőknek!). A csoport zárt 
Face book-csoportjában. 
Belépési engedé lyért keressék 
Feldman reb be cent. 
Szerdánként 20:30

Glitsenstein Chaim Saul rabbi: 
Napi dvár torá. Konferenciahívás 
a +36 1 987 6825-ös telefonszá-
mon. Kód: 901244 
Vasárnaptól csütörtökig 18:00

Napi Talmud Dáf jomi
Hétköznap reggelente 7:30
Szombaton és vasárnap 21:00
Élőben: Köves Slomó Face book-
oldalán, utólag visszanézhető:

www.napitalmud.hu

Virtuális Vasvári zsinagóga
Min den reg gel 8:30-kor és 18:00-
kor virtuá lis kö zösségi ima.

https://zoom.us/j/645022263
www.viva.tfilin.hu

Kóser élelmiszer-ellátás
Melegétel-rendelés, gyógy szer-
be  szerzés és bevásárlási szolgál-
tatás az Óbudai zsinagógá tól: Er-
dős Judit (06 30 222-1439) vagy 
e-mailen: 

koshercatering@zsido.com
Pékáru: tel.: 06 70 946-4921; 

e-mail: rendeles@koserpekseg.hu
Hús: www.koserhus.com 

A Dohány utcai Kóser Piac rendes 
nyitvatartási időben várja vásárlóit.

Dél-Afrika egyetlen működő minjenje egy idősotthonban: 
„A ti minjenetek bezárt, hogy megvédjetek minket... 

A mi minjenünk nyitva marad, hogy megvédjünk titeket!” – olvasható a táblákon

Sávuot ünnepétől újra lehet 
szabadtéri közösségi imákat szervezni

Lassan tíz hét telt el azóta, hogy 
utoljára zsinagógában, közös-
ségben imádkozhattunk. A jár-
vány alakulását figyelve és szak-
értőkkel konzultálva úgy látom, 
hogy elértünk ahhoz az áldásos 
pillanathoz amikor, ha óvatosan 
is, de közösségi imákat lehet 
szervezni. Imákat Sávuot, a Tó-
ra-adás ünnepétől kezdve, 2020. 
május 28. estétől lehet tartani, 
egyelőre szabad téren. A döntés 
súlya miatt több rabbival és or-
vosprofesszorral konzultáltam, 
akikkel közösen jutottunk erre a 
konklúzióra. 

Miért tartanak zárva 
a zsinagógák?

A zsinagógák zárva tartása nem 
gyengeségből történt: minden 
teljesen bezárt zsinagóga bizo-
nyíték volt arra, hogy a zsidó-
ságban az élet védelme majd’ 
mindennél fontosabb (Talmud, 
Ktubot 19a.; Sulchán áruch JD 157:1.). 
Ezért nem kerestünk kibúvót 
a törvényi előírás alól, hanem 
be zártunk, amikor kellett és 

otthon imádkoztunk, ezzel tel-
jesítve azt a bibliai előírást, hogy 
„Vigyázzatok nagyon magatok-
ra” (5Mózes 4:15., 9.; SÁ CM 427:8.). 
Ugyanúgy, ahogy minden más 
micvát próbálunk tökéletesen és 
a részletekre figyelve teljesíteni, 
ezt a micvát is igyekszünk ma-
radéktalanul betartani, emiatt 
teljesen zárva tartottuk a zsi-
nagógáinkat. Természetesen a 
közösségi ima nagyon hiányzott 
mindannyiunknak. Az izoláció 
heteiben is imádkoztunk a bete-
gek gyógyulásáért, a járvány el-
múlásáért és hogy mihamarabb 
összegyűlhessünk a zsinagógá-
inkban, hiszen a Talmud azt ta-
nítja (Bráchot 8a.): a közösség imá-
ja mindig meghallgatásra talál. 

Az izraeli és az amerikai 
modell

A korlátozások feloldását figyel-
ve úgy döntöttünk, nem követ-
jük az izraeli modellt, amely a 
zsinagógák mihamarabbi meg-
nyitását tette lehetővé. Izraelben 
a lakosságnak nagyon magas 

százaléka jár zsinagógába, így 
a hatóságok nem tudtak tovább 
ellenállni, és az elsők között en-
gedélyezték a közösségi imákat. 
Több vélemény szerint túl gyor-
san történt ez, de a hatóságok 
bíztak benne, hogy a nagyon fej-
lett utánkövetési módszereikkel 
egy esetleges berobbanás esetén 
gyorsan tudják lokalizálni a fer-
tőzötteket, és leállítani a járvány 
terjedését. 

Mivel a diaszpórában élő zsi-
dó közösségek ezt nem tudják 
biztosítani, nem tudjuk az izrae li 
modellt alkalmazni. Ezen kívül, 
háláchikus szempontból a mic-
vákkal kapcsolatban még jobban 
oda kell figyelnünk a biztonság-
ra, mint a mindennapi életben, 
mert „szégyen a micvának, ha 
miat ta kerül az ember veszély-
be” (Leket joser, Jeruzsálem 2010, 1. kö-
tet 344. oldal).

Ezért úgy döntöttünk, hogy 
az Egyesült Államokban alkal-
mazott modellt követjük, ahol 
a legbefolyásosabb szervezetek, 

(folytatás a 4. oldalon)
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Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

130. száma
Legújabb lapszámunkkal is-
mét egy kevesek által ismert 
világba lépünk be: megismer-
kedünk a falasákkal, vagy-
is az etióp zsidókkal. Ijár hó 
28. Jeruzsálem napja, ugyan-
akkor ez az emléknapja azok-
nak, akik odavesztek, miköz-
ben Etiópiából gyalog pró-
báltak eljutni Szudánba, hogy 
onnan évezredes vágyakozás 
után Izraelbe mehessenek. Az 
emléknap ebben az évben má-
jus 22-re esett, ebből az alka-
lomból magazinunk máju-
si számát az etióp zsidóknak 
szenteltük. Berzi Burger Eszter 
átfogó írásában az etióp zsi-
dók történetének megismeré-
se mel lett bepillantást nyerünk 
ab ba is, milyen kihívásokkal 
küzdenek a modern Izraelben. 
Oberlander Báruch rabbi írásá-
ból megtudjuk, miért javasolta 
az izraeli rabbinátus egykor a 
falasáknak, hogy térjenek be a 
zsidóságba, és hogy napjaink-
ban milyen gyakorlatot követ-
nek ezzel kapcsolatban. 

Naftali és Chana Deutsch 
ex kluzív riportjában egy etióp  
házaspárral, Jáir Gete rabbi-
val és feleségével, Továval is-
merkedhetünk meg, akik el-
mesélik, milyen volt a gyer-
mekkoruk Etiópiában, és 
hogyan gyalogoltak át a siva-
tagon a szüleikkel, hogy a Mó-
zes-hadművelet során Izrael-
be juthassanak. Jair Gete, aki 
egyike azon kevés etióp zsidó-
nak, akik Izraelben rabbi ké-
pesítést szereztek, arról be-
szélt lapunknak, milyen sze-

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal

A zsidó 
filozófia alapjai

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.

repe van a közössége életében, 
míg To va Gete segítségével 
megismer hetjük az etióp zsi-
dók ételeit, sőt csodával hatá-
ros megmenekülése ihlette e 
havi mesénket is. 

Mivel a világjárvány még 
mindig része mindennapja-
inknak, folytatjuk ezzel kap-
csolatos írásaink sorát. A Reb-
be szava rovatban ezúttal az 
orvosok kapcsán olvas hat juk 
Menáchem Mendel Schneerson 
rabbi mélyenszán tó gondo-
latait. Megyeri András Jona-
tán összeállításával tiszteleg 
azon nagy rabbik előtt, akik a 
koronavírus áldozatai lettek. 
Judapest anno rovatunkban 
Cseh Viktor folytatja kórház-
sorozatát. Wallenstein Róbert 
Székely Edith-tel beszélgetett: 
interjújában nem csak bete-
kintést ad egy segélyszolgálat 
feladataiba, de bemutatja, ho-
gyan tudja egy holokauszt túl-
élő életének tapasztalatát má-
sok segítésének szolgálatába 
állítani. 

Vasárnap: Istenszolgálat zsidó módra
Hétfő: A koronavírus alatt megjelent 
rabbinikus irodalom ismertetése
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Heti szakasz a Midrás 
és a Kabbala tükrében

Korlátozott végtelenség

A közvélemény-kutatók szerint 
az amerikaiak 80-90%-a hisz 
Is tenben, de nagyjából csupán 
felük mondja magát vallásgya-
korlónak.

Ha Isten végtelen, akkor mi-
ért éppen szabályok betartása ál-
tal, azaz egy mesterséges önkor-
látozás útján tudunk hozzá köze-
lebb kerülni?

E paradoxon életünknek nem 
csupán a vallásos-spirituális as-
pektusára terjed ki. A történe-
lem folyamán, mikor az ember 
menekülőutat keresett az föl-
di lét korlátai közül, azt mindig 
úgy tette, hogy önként vetette alá 
magát egy strukturált, időnként 
szigorú szabályrendszernek.

Kedvenc példámat erre a zene 
világából venném. A skála hang-
jegyeihez senki sem képes újat 
hozzáadni, éppen úgy, ahogy ab-
ból elvennie sem lehetséges. Bár-
ki ha valaha zeneszerzésre adja a 
fejét, ehhez az abszolút rendszer-
hez kell idomuljon.

Ezen precíz matematikai for-
mulát használva zenészek valami 
olyat képesek létrehozni, ami a 
hallgatót egészen a végtelen ma-
gasságokba repíti el, túl a mate-
matikai és fizikai struktúrákon, 
túl a mindennapi élet korlátain.

Most képzeljünk el egy ze-
nei rendet, melynek törvénye-
it az élet teremtője diktálta, te-
hát olyan valaki, aki az élet sta-
bil és sérülékeny pontjait illetően 
is pontos tudással rendelkezik.

Ha ezzel megvagyunk, már 
csak egy kérdés maradt hátra: 
mire az a sok törvény? Miért kell 
a rendnek gyakorlatilag az élet 
minden területéhez előírásokat 
és utasításokat mellékelnie?

A válasz az, hogy maga az 
élet is, annak végtelen összetett-
ségében, Istennek egy hangsze-
re, mellyel kapcsolatot létesít. 
Az optimális kapcsolathoz pe-
dig a skála teljes tartományát ki 
kell aknáznia.

Lévén, hogy a zenét használ-
tuk metaforának, gondolatunkat 
nem is zárhatjuk mással, mint a 
híres anekdotával, melyben Fer-
dinánd, Ausztria főhercege Mo-
zarttal beszélt. A főherceg azt 
mondta a híres zeneszerzőnek: 
„Gyönyörű zene, de túl sok a 
hangjegy.” Erre Mozart azt felel-
te: „Igen fenség, de eggyel sem 
több a kelleténél.”

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Simon Jacobson írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Dupla borravaló a Rebbétől

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1950-ben születtem Browns-
ville-ben, a Chábád köz pont já-
nak otthont adó Crown Heights 
negyed tőszomszédságában. 
A szü leim, akik mindketten 
holokauszttúlélők voltak, ne-
hezen tudták előteremteni a 
megélhe té sünkre valót, ezért 
már egészen fiatalon én is mun-
kát vál laltam az iskola után, 
hogy le gyen pénzem játékokra, 
édességre, biciklire vagy mond-
juk egy öltönyre. 

Az egyik ilyen munka az áru-
kihordás volt. Egy babakocsi-
ba pakoltam a megrendelt árut, 
és házhoz vittem. Stillerman 
úr, a boltos, negyed dollárt fi-
zetett minden út után, amihez 
még hozzájött a megrendelők 
által adott borravaló, általában 
tíz vagy húsz cent. Egy hét alatt 
öt dollárt is megkerestem, ami 
a hatvanas évek elején szép ösz-
szegnek számított, hiszen húsz 
dollárért már egy öltönyt lehe-
tett vásárolni.

A Stillerman-féle üzlet ál-
landó kuncsaftjai közé tartozott 
Chana rebecen, a Rebbe édes-
anyja. Egyszer, amikor neki szál-
lítottam ki a megrendelt árut, a 
Rebbe nyitott ajtót. Rám nézett 
és megkérdezte, hogy mit hoz-
tam. „A megrendelt árut… Az 
élelmiszerüzletből” – feleltem. 
Amíg becipeltem a dobozokat, 
melyekből volt jó néhány, ész-
revettem, hogy a Rebbe levette a 
kapotéjét, a hosszú, fekete kabát-
ját, és nekiállt kipakolni az áru-
cikkeket. Nála volt az édesanyja 
által írt hosszú bevásárlólista, s 
miután látta, hogy minden rend-
ben megérkezett, mindent a he-
lyére rakott.

Amikor végeztem a mun-
kával, a Rebbe egy tízdollárost 
adott borravalónak. Egészen 
elképedve hagytam el a házat, 
mert még sohasem kaptam sen-
kitől ennyi pénzt.

Amikor kiértem az utcára, 
egy csoport hászid gyűlt körém. 
„Kaptál borravalót a Rebbétől?” 
– tudakolták. Mondtam, hogy 
kaptam, és meg is mutattam ne-

kik a bankót. Az egyik hászid 
erre így szólt: „Mi lenne, ha el-
cserélnéd velünk ezt a tízdollá-
rost egy húszdollárosra?”

Számomra ez úgy hangzott, 
mint az évszázad üzlete. Álta-
lában egy hónapba is belete-
lik, mire megkeresek húsz dol-
lárt! Izgatottan rohantam haza 
és mindenről beszámoltam az 
édesanyámnak. Ezután fog-
tuk magunkat, és elmentünk a 
Flamm ruhaüzletbe, hogy meg-
vegyük azt az öltönyt, amire már 
olyan régóta vágytam.

Amikor apám hazaért a mun-
kából és meglátta az öltönyt, azt 
hitte, megütöttük a lottófőnyere-

ményt. Elmondtam neki az egész 
történetet, a Rebbe borravaló-
jától, az üzletelő hászidokig, ő 
azonban – bár nem volt lubavicsi 
hászid – nem volt elragadtatva a 
hallottaktól.

Két héttel később apám magá-
val vitt a Rebbe fárbrengenjére. 
Ahogy az ünnepek végeztével 
szokásban volt, a Rebbe bort 
osztogatott a serlegéből a sor-
ban álló megjelenteknek. Ami-
kor sorra kerültünk, apám meg-
kérdezte a Rebbét: „Emlékszik a 
fiamra, Avraham Yitzchakra?” A 
Rebbe elmosolyodott, és így fe-
lelt: „Természetesen. Ő szállítot-
ta ki az árut az édesanyámnak”. 
Apám ekkor elmondta, hogy 
mint fiatal gyerek, nem fogtam 
fel a Rebbe ajándékának valódi 
értékét, és ezért eladtam az utcán 

húsz dollárért. Én egy kicsit el-
szégyelltem magam, de a Rebbe 
csak mosolygott, mert szórakoz-
tatónak találta a történetet.

Az elkövetkező hónapok-
ban többször szállítottam ki 
árut a rebecennek, de a Rebbét 
sohasem találtam ott. Egy nap 
azonban ismét ő állt az ajtóban. 
„Avraham Yitzchak, mit hoztál 
nekünk?” – köszöntött.

Ahogy korábban, most is 
ő pakolta el a becipelt árut, és 
megint egy tízdolláros bankje-
gyet adott borravalónak. „Ezt 
tedd zsebre és tartsd meg ma-
gadnak” – mondta. Ezután elő-
vett még egy tízdollárost és így 

szólt: „Ez pedig nyugodtan add 
el a hászidoknak odakint”.

A Rebbe nagyon érzékeny és 
különleges memóriával megál-
dott ember volt. Bár nem tar-
toztam a hászidjai közé és csak 
egy egyszerű kifutófiú voltam, 
emlékezett a nevemre, és min-
dent megtett, hogy különleges-
nek érezzem magam. Erre min-
dig emlékezni fogok.

Avraham Yitzchak Kiss

Avraham Yitzchak Kiss rabbi egy étterem igazgatója. 
Az interjú 2016 januárjában készült. A régi képen: Avraham 

Yitzhak Kiss (középen) unokatestvéreivel

Hozzávalók
1 kg teff (lisztté őrölve)
2 pohár víz

„Leszitáljuk a teffet. Lassan-
ként hozzáadjuk a vizet, köz-
ben kevergetjük. Lehet, hogy 
egy kicsit több, vagy egy ki-
csit kevesebb víz kell hozzá, 
mint két pohárnyi. Addig 
keverjük, amíg egynemű, 
lágy, sűrű tésztát kapunk. 
Letakarjuk, és másfél nap-
ra félretesszük, ez idő alatt 
megy végbe a fermentáló-
dás. Ennek letelte után egy 
pohár vizet forralunk, és ezt 
adjuk a keverékhez. Alapo-
san elkeverjük. Palacsinta-
tészta sűrűségű masszát kell 
kapnunk, fontos, hogy ne le-
gyen túlságosan folyékony. 
Ezután három órára ismét 
félretesszük. Felforrósítjuk a 
serpenyőt, merünk egy me-
rőkanálnyit, és a tésztát vé-
kony rétegben, óvatosan, 
körkörösen a forró serpe-
nyőbe csurgatjuk. Megsüt-
jük. A sütés utolsó percére 
letakarjuk a serpenyőt, így 
kapunk puha aljú és lyuka-
csos tetejű kenyeret.”

Kóser konyha

Indzsera Tovától
Az Egység 130. számában az 
etióp gasztronómiába ve-
zet be bennünket Tova Gete, 
aki kislányként érkezett Iz-
raelbe a Mózes-hadművelet 
keretében. Ízelítőül az etióp 
kenyérféle, az indzsera re-
ceptjét mutatjuk be, mely a 
legfontosabb ételük: „teffből 
és vízből áll. A teff egyfajta 
liszt, ami nem tartozik az öt-
féle [tórai] gabonafajta közé. 
Nagyon könnyű liszt, tele 
rostokkal.”

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 Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY
DOUBLE TIPPING
RABBI AVRAHAM KISS

Generously
sponsored

by the

Iwas born in 1950 in Brownsville, which adjoins Crown 
Heights in Brooklyn. Making ends meet was difficult for 
my Holocaust survivor parents so from an early age, I 

started taking on after-school jobs to earn money for items 
I wanted, like a toy or candy, a bicycle or a suit.
One of my jobs was delivering groceries. I’d take a baby 
carriage, load it up with an order, and bring it to the 
customer’s house. The grocer, Mr. Stillerman, would 
pay me a quarter, and I also got tips from the customers 
themselves — ten or twenty cents. Usually, at the end of 
the week, I’d have five dollars, which was a lot of money 
in the early 1960s when you could buy a suit for twenty 
dollars.
One of Mr. Stillerman’s regular customers was Rebbetzin 
Chana who lived on President Street; she was the Rebbe’s 
mother.
On one occasion, when I went there, the Rebbe himself 
opened the door. He looked at me and asked, “What do you 
have there?” I replied, “I have groceries… from the grocery 
store.” While I was bringing in the boxes — there were quite 
a few — I saw that the Rebbe took off his long jacket, his 
kapote, and began unpacking everything. He had a list of 
the things his mother had ordered, and after making sure it 
was all there, he began putting it all away.
When he finished, he gave me a ten-dollar tip. I tell you I 
was in shock walking out of there. Nobody had ever given 
me such a large tip before!
When I went back outside, several chasidim were standing 
there, and they asked me, “Did you get a tip from the 
Rebbe?” I told them I did. When I showed it to them, one 
chasid offered, “How about we take this ten, and we give 
you a twenty for it.”
It was the deal of the century as far as I was concerned. It 
usually took me a month to earn twenty dollars! I ran home 
very excited to tell my mother all about it. Immediately we 
set off for Flamm’s, the clothing store, to buy the suit that I 
had been eyeing for a long time.
When my father returned from work and saw the suit, he 
wanted to know who had won the lottery. So I told him 
about the Rebbe’s tip and what happened afterwards 
with the chasidim. Needless to say, although not being a 
Lubavitcher chasid himself, he was not very happy about it.

Two weeks later, my father took me to the Rebbe’s farbrengen. 
At the end of the holidays, the Rebbe would pour out wine 
from his cup — it was called kos shel brachah — and we got 
in line for it. When we reached the front, my father asked 
the Rebbe, “Do you recognize my son, Avraham Yitzchak?” 
The Rebbe smiled and responded, “Certainly, he delivered 
the groceries to my mother.” And then my father told him 
that being a young child, I didn’t realize the importance of 
the Rebbe’s gift of the ten dollars, and so I sold it for twenty 
on the street. I was a bit embarrassed, but the Rebbe just 
smiled like he found the whole thing amusing.
Over the following months, I delivered groceries again to 
Rebbetzin Chana, but I didn’t see the Rebbe. And then one 
day he was there again. He opened the door and greeted 
me with, “Avraham Yitzchak, what have you got here?”
Just as before, I brought in the groceries and he unpacked 
them. Again he gave me ten dollars. But this time he said, 
“Put this one in your pocket and keep it.” And then he took 
out another ten-dollar bill and said, “This one you can sell 
to the chasidim outside.”
He had an uncommon sensitivity and a remarkable 
memory. Even though I was not one of his chasidim — just 
the grocery boy — he remembered my name, and he took 
pains to make me feel special. I will never forget him.
______________
Rabbi Avraham Yitzchak Kiss is a restaurant manager and caterer. 
He was interviewed in the My Encounter Studio in January of 2016.

ב“ה

ערב שבת פרשת תרומה, א‘ אדר, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Terumah, February 16, 2018

לעילוי נשמת פעסיא לאה בת ר׳ שרגא פייוועל הלוי ע״ה הי״ד
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

mint pl. a lubavicsi közösségek, 
az Agudat Israel, az Ortodox 
Union és mások úgy döntöttek, 
hogy a korlátozások eltörlése 
után nagyjából két hetet várnak, 
követik az eredményeket, és ha 
úgy látják, nincs további erősö-
dés a terjedésben, akkor lehetővé 
teszik a közösségi imádkozást. 

Nyugodt szívvel és tiszta lel-
kiismerettel fogadtam el és kö-
vetem ezt a modellt, annál is in-
kább, mivel Magyarországon, 
hála Istennek, eleve sokkal jobb 
a helyzet, mit az USA-ban. Két 
ezzel kapcsolatos háláchikus írá-
som jelent meg a témában héber, 
illetve angol nyelven, amivel alá-
támasztottam ezt a döntést. 

Az újranyítás 
általános feltételei

Két dolgot kell figyelembe venni 
a zsinagógák újbóli megnyitá-

A közösségi imák szervezésének feltételei
A fentiek alapján a következő feltételek mellett lehet újraindítani a közösségi imákat. 

Guri haszidok kiválasztott csoportja az egészségügyi minisztérium 
által engedélyezett szabadtéri imán Izraelben.

sakor. Egyrészt az aktuális jár-
ványügyi helyzetet kell állandó-
an figyelemmel kísérni. Másrészt 
tisztában kell lennünk vele, hogy 
érkezhet esetleg egy második 
hul lám, amivel kapcsolatban 
óva tosságra intenek mindenkit. 
Vi gyáznunk kell, hogy semmi-
képpen ne veszélyeztessük kö-
zösségünk tagjait és környezetü-
ket a zsinagógába járással. 

Az adatok szoros figyelem-
mel kíséréséből kiderül, hogy 
az elmúlt 15 napon országo-
san átlagosan 32 új fertőzött és 
5 elhunyt volt. Ebből két dolgot 
szűrhetünk le. A legfontosabb 
információ az, hogy a járvány 
a nyitás ellenére nem erősödött. 
Ugyanakkor a szakértők arra is 
intenek minket, hogy tovább-
ra is óvatosnak kell lennünk, hi-
szen a járvány továbbra is itt van 
velünk.

folytatás az 1. oldalról
Sávuot ünnepétől újra lehet szabadtéri közösségi imákat szervezni

1.  A zsinagógáink egyelőre továbbra is zárva maradnak, szabad ég 
alatt, pl. udvaron, nyílt téren fogunk imádkozni, mivel zárt he-
lyen nagyobb esélye van a fertőzés terjedésének.

2.  Az imán résztvevőknek mindenképpen maszkot kell viselniük. 
3.  Figyelni kell a kötelező védőtávolság betartása: legalább 2 méter 

távolságot kell hagyni az imádkozók között. Kivételt képeznek 
ez alól az egy háztartásban élők.

4.  A kétméteres védőtávolságot a tóraolvasás alatt is be kell tartani, 
amikor két embernek egymás mellett kell állnia. 

5.  Az ünnep alatt, amikor a háláchá alapján szabad közterületen ci-
pelni, kérjük, hogy aki teheti, vigye magával a saját imakönyvét, 
a chumását (Mózes öt könyve) és a tálitját. Mivel sábeszkor nem 
szabad cipelni az utcán, kérjük, hogy ezeket hagyják az imádko-
zás helyén szombati használatra.

6.  Minden helyszínen ki kell helyezni kézfertőtlenítőt, amit kérünk 
érkezéskor és távozáskor használni. 

7.  Kidusokat és közös étkezéseket egyelőre nem lehet tartani. 
8.  Minden közösségi imához jelöljenek ki egy megfelelően tájéko-

zott felelőst, aki ellenőrzi, hogy az előírásokat betartják és min-
den biztonságosan zajlik-e. 

9.  A veszélyeztetett korosztály tagjai, ha teljesen egészségesek és 
részt akarnak venni a közösségi imán, ehhez előbb kérjék az or-
vosuk engedélyét. 

10.  A krónikus betegeket, akiknek az immunrendszere gyengébb, 
arra kérjük, hogy továbbra is otthon imádkozzanak. 

11.  Azok, akik betegek, fertőzöttek lehetnek vagy a betegség bármi-
lyen szimptómáját érzik magukon, ne jelenjenek meg az imán 
és semmiképp ne kockáztassák a közösség egészségét.

12.  Sávuoti kiegészítés: Sávuot első napján (idén május 29. péntek) az 
a szokás, hogy mindenki igyekszik jelen lenni a zsinagógában és 
meghallgatni a Tízparancsolat felolvasását épp úgy, mint ahogy 
minden zsidó jelen volt az eredeti tóraadáskor. Értelemszerűen egé-
szen kis gyerekekre nem lehet maszkot adni, ezért azt kérjük, hogy 
aki kisgyerekkel venne részt az imán, az csak a Tízparancsolat fel-
olvasására csatlakozzon és fokozottan ügyeljen a védőtávolság be-
tartására. (Az imaidőket részletesen  lásd a melléklet 1. oldalán)

Imádkozunk a járvány végéért
Bízunk benne, hogy közösségben elmondott imáink meghallgatásra 
találnak és miharamabb elmúlik a járvány. Imádkozunk, hogy az ösz-
szes beteg gyógyuljon meg, az egészségesek pedig meneküljenek meg a 
betegségtől és újra biztonságban imádkozhassunk a zsinagógáinkban. 

Mindenkinek kívánom, ahogy a lubavicsi rebbék szokták kíván-
ni, hogy vegyék át a Tórát böszimchá uböpnimijut – örömmel és lel-
kük mélyéről. 

Oberlander Báruch rabbi
Budapest Ortodox Rabbinátus, elnök

a magyarországi Chábád Lubavics mozgalom vezetője 

Budapest, 5780. sziván 3. – 2020. május 26.


