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Virtuális bét midrás

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 
telefonszámon. Kód: 901244 
Vasárnaptól csütörtökig 18:00

Napi Talmud Dáf jomi
Hétköznap reggelente 7:30
Szombaton és vasárnap 
  21:00 után

Élőben: Köves Slomó 
Face book-oldalán, 

utólag visszanézhető:
www.napitalmud.hu

Újra nyit 
a Tel Aviv Cafe !

Nyitvatartás: 
Hétfőtől csütörtökig: 
12:00-18:00-ig
Elvitelre és helyben fogyasz-
tással is.

Rendelhető napi menü: 
üzenetben kérhető, kiszállítás-
sal. Előre rendelhető pizza 
(2590 Ft). 

Szállítás: 
A VII. kerület területén ingye-
nes, a többi kerületben 500 Ft. 

A szellemi együttlét újból összekapcsolódhat a fizikaival 
Újra megnyitottak az EMIH zsinagógái

Miután május közepén Buda-
pesten is feloldották a kijárási 
korlátozást, Oberlander Báruch 
rabbi, a Budapesti Ortodox Rab-
binátus vezetője még óvatosság-
ra intette az EMIH közösségeit, 
hogy pontosabban láthassuk, 
mit is hoz a korlátozás meg-
szüntetése. Hála az Örökkévaló-
nak, a megbetegedések száma 
nem nőtt re levánsan, így sza-
badtéri istentisztelet keretében 
már megtarthattuk Sávuotot, a 
Dohány utcai Bét Menáchem 
is kola tágas udvarán. Ezt köve-
tően Oberlander rabbi a há lá-
chikus állásfoglalásokat szem 
előtt tartva és Falus András im-
munológus professzor vélemé-
nyére támaszkodva június 9-én 
úgy döntött, hogy alapvető óv-
intézkedések (mint kézfertőtle-
nítés, szájmaszk használata és 
az imádkozók közötti megfelelő 
távolság) betartásával az EMIH 
zsinagógái újból megnyithatják 
kapuikat az imádkozók előtt. 
Így a közösségek tagjai, akik ed-
dig elsősorban az online tanu-

lá sokon voltak együtt, újból ta-
lál kozhatnak a zsinagógákban 
fi zikailag is.

A Vasvári zsinagógában Ober - 
lander rabbi örömében, hogy a rég 
látott közösségével visszatér he-
tett a karantén előtti életük min-
dennapos helyszínére, külön- 
leges késztetést érzett, hogy Se
he chijánu áldást mondjon (az Is-
ten szent neve nélkül), hogy az 
Örökkévaló újból engedte ne-
künk megérni ezt a napot.

Az Óbudai zsinagóga évszáza-
dos falai közötti, a hatalmas lég-
terű imatérben a mozgatható pa-
dok és székeknek köszönhetően 
ké nyelmesen be lehetett tartani a 
kívánt távolságokat úgy az imád-
kozás, mint a kidus alatt is. A Zsi-
lip multifunkcionális tere szintén 
kényelmes teret engedett a vissza-
térésre az újlipótvárosi közösség-
nek, továbbá számos olyan vallá-
sos zsidónak is, akiknek – hitköz-
ségi irányzattól függetlenül – még 
nincs nyitva a szokásos imahelye. 

A budavári zsinagógában, a 
kisebb imatér miatt, a biztonság 

kedvéért inkább az udvaron tar-
tották az istentiszteleteket, ahol 
az árkádok alatt paravánnal el-
választott részen alakították ki 
a női részt. A szombat délelőtti 
tóraolvasáskor kitolták a bimát 
is, melyet a napsütés elől néhány 
centiméterrel kellett mozgatni 
az egyes felhívottak között, hogy 
az olvasót ne zavarja az erős fény 
a hetiszakasz felolvasásában. 

Vidéken már a tóraadás ün-
nepe óta örülhettek egymás-
nak az imádkozni járók, így az 
EMIH debreceni, keszthelyi, 
mis  kolci és szentendrei zsi na-
gógái ban is. Emellett folytató-
dik a távolmaradók segítése, 
pél dául Szentendrén Myers rab-
bi és fe lesége sábeszi csomagok-
kal könnyíti meg az idősebb ta-
gok szom batjait, akik koruknál 
fogva még nem tértek vissza a 
padsorokba. 

Az Örökkévaló adja, hogy ha-
marosan a megszokott rendben 
lehessünk a zsinagógáinkban is, 
ahová mindenki egészségesen 
térhet vissza.
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Hetiszakasz
Kánaáni kémek

Szakaszunk – Slách (4Mó
zes 13:1–15:41.) – fő témá-
ja; Mó zes kémeket küld ki 
Kánaán ba. Ezek defetista je-
lentésükkel – ami kissé el-
túlzott volta el lenére több-
nyire a tényeknek megfele-
lő volt – elriasztják a népet 
a honfoglalástól, és zúgolód-
va ismét kifejezik azon óha-
jukat, hogy vissza menje nek  

Egyiptomba. A nagy fokú kis-
hitűség láttán Isten elrendeli a 
negyven esztendős pusztabe-
li bolyongást, melynek során 
kihal a „pusztai nem zedék”, 
és az új generáció már szabad 
emberekből áll, akik nek lel-
két nem nyomorította meg az 
egyiptomi rabszolgaság. Ők 
fogják elfoglalni és birtokba 
venni az országot.

Zsidó híradó
Izrael új svéd nagykövete csak 

Tel Aviv-i nagykövetként tekint magára
Izrael új svéd nagykövete, Erik 
Jörgen Carl Ullenhag, liberális 
párti képviselő, egykori integ-
rációs miniszter (2010–2014), 
korábban jordán nagykövet 
(2016–2020) meglehetősen 
kel lemetlen kijelentéssel indí-
tott diplomáciai működésének 
új állomásán, ugyanis a kine-
vezésekor izraeli nagykövet 
helyett „Tel Aviv-i nagykövet-
ként” reflektált magára.

Ullenhag utalását akár egy-
szerű szóbotlásnak is vehet-
nénk, ám pártatlanságáról 
több korábbi esetet is találtak 
izraeli sajtóorgánumok. Pél-
dául egy zsidó jelképek vise-
lése mellett szervezett tünte-
tésen, melyen személyesen is 
részt vett, azt mondta, hogy 
ő kizárólag az antiszemitiz-

Imaidők a következő hétre (június 20-26.):
Talmud Egylet 

– Sász Chevra Zsinagóga 
(VI., Vasvári Pál u. 5.)

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás Nógrádi Elivel; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Korách: Törvénytelen lázadás 
  vagy legitim tüntetés? 
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

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

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (téma: Hinni tanulni) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  19.30 Szombat-
  fogadás, majd Kidus

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (Tánjá) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

mus ellen tüntet, nem pedig 
Izrael Állam mellett. Egy má-
sik alkalommal pedig az ellen 
tiltakozott, hogy pártja Stock-
holmban fogadja a Benjamin 
Netanjahu által vezetett Likud 
párt képviselőit.

Az kijelentések után a The 
Jerusalem Post munkatársai 
megkeresték az izraeli külügy-
minisztériumot, hogy foglalja-
nak állást Ullenhag kinevezé-
sével kapcsolatban, mire a mi-
nisztériumtól azt a választ jut-
tatták el hozzájuk, hogy nincs 
okuk arra, hogy visszautasít-
sák Svédország kinevezését.

Kisebbségi komplexus

Már az is elég kellemetlen, hogy 
a Kánaán földjére küldött ké-
mek olyan elbizonytalanító je-
lentéssel tértek vissza. Az még 
szomorúbb, hogy a zsidók rög-
tön hittek is nekik, és gyászba, 
valamint siránkozásba kezdtek. 
Még ennél is rosszabb volt, mi-
kor Isten a kémek fenti vétké-
ért a negyven éves bolyongás 
kollektív büntetésével sújtott le 
a népre. Az igazi tragédia azon-
ban az, hogy ez a negatív, önbe-
teljesítő spirál és a vele járó va-
lamennyi kellemetlenség talán 
mind megelőzhető lett volna 
egy jó pszichológus segítségével.

Az életben a hatékonyságun-
kat nagyon nagy mértékben az 
önmagunkba vetett hitünk ha-
tározza meg: az, hogy mekkora 
önbizalmat tanúsítunk egy szá-
munkra ismeretlen helyzetben 
vagy olyankor, mikor egy új, ad-
dig még általunk be nem járt 
úton indulunk el.

Éppen ezen a banánhéjon 
csúsztak el a Mózes által küldött 
kémek is: az önmagukba vetett 
bizalom hiányán.

„Mi nem mehetünk fel azon 
nép ellen, mert erősebb az ná-
lunk... olyanok voltunk szeme-
inkben, mint a sáskák és olya-

nok voltunk az ő szemeikben is.” 
(4Mózes 13:31., 33.)

Mikor erőről teszünk tanúbi-
zonyságot és a saját sikerünkben 
való hitünk kívülről is tapintha-
tó, az másokban is egyfajta tisz-
teletet ébreszt az irányunkban. 
Egy ilyen felállásban borítékol-
ható a siker. Másfelől azonban 
saját valós vagy akár csak vélt 
gyengesége, inkompetenciája 
más ban is pontosan ezt az érzést 
szüli meg velünk szemben. Előb-
bi eset a pozitív, utóbbi pedig a 
negatív önbeteljesítés tipikus fo-
lyamata.

A mélyen gyökerező önbi-
zalom – nem összekeverendő 
az önhittséggel – idővel igazol-
ja magát. Mikor teljes hittel hi-
szünk valamiben, akkor nem 
zavarnak az utunk során elénk 
sodródó akadályok vagy mások 
kétkedő szavai. Ilyenkor csak 
megyünk előre. Fejet lehajtva, 
anélkül, hogy akár csak egy pil-
lanatra is hátrapillantanánk. A 
zsidók is így érhettek el végül az 
Ígéret Földjére, s mi is így fogjuk 
elhozni a messiási kort. Legyen 
így mihamarább!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Elisha Greenbaum írása 

nyomán.



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 Shabbat table

HERE’S 
my 

STORY
THE MIDNIGHT CALL
MR. NAFTALI FELDMAN

Generously
sponsored

by the

My parents were refugees from Poland who 
met and married in a displaced persons camp 
in Germany — a place called Foehrenwald, 

just outside of Munich. Unfortunately, my father did 
not live long; he died when my mother was pregnant 
with their first child — me. So I was born in a DP 
camp to a widow.
My mother never remarried, but eventually she 
brought me to the United States, and we made our 
home, together with my grandmother and my aunt, 
in New York.
When I was eight years old, my mother went looking 
for a yeshivah for me, but all she could afford was ten 
dollars a month, when the going price was more like 
twenty-five dollars a month. She went from yeshivah 
to yeshivah and could find nothing, until she came 
to the Lubavitcher yeshivah. There, after hearing her 
story, they offered to take me in for free. But she 
wouldn’t accept that, so finally a deal was struck 
that she would pay five dollars a month. That’s how 
I became a Lubavitcher.
I was very happy at the Lubavitcher yeshivah. The 
teachers there were extremely kind, warm and 
giving. They were chasidim from the old world 
who honored the Rebbe with how they taught the 
children. 
I had my first private audience with the Rebbe 
in 1964, when I was fourteen. At the time I was 
suffering from a chronic disease called ulcerative 
colitis, which causes painful inflammation of the 
intestinal lining, and the rosh yeshiva, Rabbi Mendel 
Tenenbaum, told me to go see the Rebbe about it. 
I was very intimidated walking into the Rebbe’s office 
— it was just a very awesome feeling to be in the 

same room with him. But his smile broke all barriers. 
The kindness was plain to see on his smiling face.
When I told the Rebbe why I had come, he said, 
“Ask a doctor if it’s a good idea for you to eat rice. 
Tell him that a friend has told you to eat rice.” He 
called himself my “friend” and I was elated. I was a 
fourteen-year-old boy with no father, and suddenly I 
had a friend in the Rebbe. It was truly amazing.
When I related this to my mother, she immediately 
started feeding me rice. She believed in the wisdom 
of the Rebbe, and if the Rebbe said rice was good 
for my condition, well, she would make sure I had 
plenty of it. So I ate rice and, for at least seven years, 
I experienced no recurrence of the colitis. Previously, 
I had seen many doctors for this condition, which 
is quite painful and causes extensive bleeding, but 
while the medication they gave me sometimes 
helped for a short while, the problem never really 
went away. I was told there was no cure, yet the 
Rebbe helped me just like that with this simple 
suggestion. 
That was not the only time the Rebbe helped me. 

ב“ה

ערב שבת פרשת ויקהל פקודי, כ״ב אדר, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Vayakhel Pikudei, March 9, 2018
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Velem és a Rebbével történt

A fiú, akinek a Rebbe a barátja volt

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

A szüleimet Lengyelországból 
hurcolták el, majd a háború 
után egy németországi honta-
lanok táborában házasodtak 
össze, München közelében. 
Sajnos apám nem élt sokáig. 
Akkor halt meg, amikor anyám 
az első gyermekét várta. Én te-
hát egy özvegyasszony fiaként 
születtem meg. Anyám később 
újraházasodott, és kivándorol-
tunk az Egyesült Államokba. A 
nagymamámmal és egy nagy-
nénémmel együtt New Yorkban 
telepedtünk le.

Amikor nyolcéves lettem, 
anyám elkezdett jesivát keresni 
a számomra. Azonban havonta 
csak tíz dollárja volt erre a cél-
ra, miközben legalább huszon-
ötre lett volna szüksége. Végül, 
sok próbálkozás után, eljutott a 
lubavicsi jeisvába, ahol, miután 
meghallgatták a történetét, fel-
ajánlották neki, hogy ingyen ta-
nulhatok ott. Ő ezt nem fogadta 
el, ragaszkodott hozzá, hogy tan-
díjat fizessen. Végül havi öt dol-
lárban állapodtak meg. Így vál-
tam lubavicsi hasziddá.

Nagyon jól éreztem magam 
abban a jesivában. A tanárok 
kedvesek, figyelmesek és jóin-
dulatúak voltak. Idős, az óvi-
lágból érkezett hászidok voltak, 
akik így fejezték ki a tiszteletü-
ket a Rebbe iránt.

A Rebbével először 1964-ben 
beszéltem személyesen, tizen-
négy éves koromban. Akkori-
ban fekélyes vastagbélgyulladás-
tól szenvedtem, és a jesiva veze-
tője, Mendel Tenenbaum rabbi 
ajánlotta, hogy keressem fel ez 
ügyben a Rebbét.

Nagyon megilletődve léptem 
be a Rebbe irodájába, de a mo-

solya azonnal feloldott bennem 
minden feszültséget. Miután el-
mondtam neki, hogy miért jöt-
tem, így szólt: „Kérdezd meg az 
orvosodat, hogy nem tenne-e 
jót, ha rizst ennél. Mondd azt, 
hogy egy barátod ajánlotta”.

A Rebbe a „barátomnak” ne-
vezte magát! Hihetetlen érzés 
volt. Egy tizennégy éves, apa nél-
küli gyerek voltam, és hirtelen a 
Rebbe barátja lehettem. Nagy-
szerűen éreztem magam.

Amikor elmeséltem mind-
ezt anyámnak, ő azonnal rizs-
zsel kezdett etetni. Hitt a Rebbe 
bölcsességében, így, miután a 

Rebbe a rizst ajánlotta, ő min-
dent megtett, hogy folyton rizs 
legyen előttem. Hét éven keresz-
tül mindig rizst ettem és a gyul-
ladás többé nem tért vissza. Ko-
rábban rengeteg orvosi vizsgá-
laton voltam, de azt mondták, 
nincs esély a javulásra, a Rebbe 
viszont ezzel az egyszerű taná-
csával meggyógyított.

Nem ez volt az egyetlen eset, 
amikor a Rebbe gyógyított meg. 
1990-ben, amikor már jól ment 
a kóser éttermem, vakációra in-
dultunk, hosszú évek után elő-

ször. A bőröndöket pakoltam 
az autóba, amikor légzési prob-
lémáim adódtak. Minden al-
kalommal, amikor valamilyen 
megerőltetőbb dolgot tettem, el-
nehezült a légzésem.

A feleségem unszolására vé-
gül orvoshoz mentem. Kiderült, 
hogy az egyik artériám beszű-
kült, és azonnali beavatkozás-
ra volt szükségem. A műtétre 
szombaton került sor, nem vár-
hatott egy napot sem. Az operá-
ció alatt komplikációk léptek fel, 
életveszélyben voltam.

Másnap reggel a feleségem el-
ment a Rebbéhez, aki megáldott, 

és azt kérte a feleségemtől, hogy 
azonnal nézesse meg a tfilinemet 
egy szóferrel.

Mindeközben a lábamban 
kialakult egy vérrög, amit az or-
vosok nem tudtak eltávolítani. 
Többször is kaptam vérátöm-
lesztést, de semmi sem segített. 
Az orvosok nem tudták, hogy mi 
okozza a problémát.

Hétfő éjjel Leibel Groner 
rabbi, a Rebbe titkára telefonált 
a feleségemnek. „A Rebbe tud-
ni akarja, hogy mi a baj a férje 
tfilinjével” – mondta.

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: A nők szerepe a zsidóságban 
  és a rituális életben
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
és a Kabbala tükrében

Naftali Feldman New Yorkban élő üzletember. 
Az interjú 2016 júniusában készült.

A feleségem sajnos nem tu-
dott mit válaszolni, mert a szófer 
még nem jelentkezett. Groner 
rabbi nem igazán örült a hírnek. 
„A Rebbe választ vár!” – jelen-
tette ki.

Másnap jelentkezett a szófer 
és elmondta, hogy a „levávchá – 
a szíved” szóban lévő lámed betű 
hibás volt, de már kijavította, így 
a tfilin teljesen kóser.

Amikor meghallottam a hírt, 
éppen egy újabb vérvizsgálat kö-
vetkezett. Az eredmény tökéletes 
lett! Ettől fogva már egyre job-
ban lettem.

Szeretném kiemelni, hogy a 
Rebbe minden egyes zsidóval 
törődött. Amikor a feleségem el-
ment hozzá azon a vasárnap reg-
gelen, ezerötszáz-kétezer ember 
várakozott arra, hogy sorra ke-
rüljön. Ő azonban emlékezett 
rám és a problémáimra. Annyi-
ra fontos voltam a számára, hogy 
másnap éjjel kikerestette a felesé-
gem telefonszámát – ami pedig 
titkosítva volt abban az időben 
–, és a titkárával felhívatta, hogy 
az állapotomról érdeklődjön. 

Nem lehet szavakba foglalni 
a Rebbe törődését és kedvessé-
gét. Minden egyes ember fontos 
volt számára, akivel csak találko-
zott. Személyesen tanúsíthatom 
mindezt.

Naftali Feldman

A zsido.com Facebook-oldalán élőben.
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A salátát vízbe áztatjuk, majd 
alaposan átvizsgáljuk, ne-
hogy bogarak legyenek rajta. 
A hagymát és a fokhagymát 
megtisztítjuk, előbbi apró 
kockákra vágjuk, utóbbit át-
törjük. A répát megtisztítjuk 
és durvára reszeljük. Az olaj-
bogyót leszűrjük. A zöldsé-
geket kis kockákra vágjuk, az 
olajjal és a citromlével össze-
keverjük, megfűszerezzük és 
köretként tálaljuk.

Kóser konyha

Nyári zöldségsaláta
párve, glutén és tojásmentes

1 nagy kígyóuborka
1 piros és 1 sárga 
  kaliforniai paprika
zöld és fekete olajbogyó
1 fej lilahagyma
2 gerezd fokhagyma
2 nagyobb paradicsom
2 sárgarépa
1 fej saláta
34 ek. olívaolaj
½ citrom leve
csipetnyi só, őrölt koriander, 
  durvára darált bors, 
  ízlés szerint

Akik a járványban odavesztek
A koronavírus-járvány pusztí-
tása az ortodox zsidó közössé-
geket, főként az Egyesült Álla-
mokban, de Izraelben is, még 
súlyosabban érintette, mint a 
lakosság más szegmenseit. 

A járvány nem válogat és 
mindegyik testvérünk elveszté-
se pótolhatatlan űrt hagy a zsi-
dó nép szívében, szülők és nagy-
szülők, sokszor fiatal emberek 
lettek a COVID-19 vírus áldo-
zatai. Mindegyik áldozat sokkal 
többet érdemel, mint egy rövid 
megemlékezés, sorozatunkban 
írásban mégis kifejezetten rab-
binikus szempontból kiemelke-
dő személyiségeket szeretnénk 
bemutatni. 

Yaakov Perlow rabbi, a 
Novominszker rebbe

A novominszki dinasztia negye-
dik rebbéje az Egyesült Államok-
ban született 1930-ban, édes-
apja, a harmadik novominszki 
rebbe, Nachum Mordecháj már 

Heschel és Alter Yisrael Shimon 
rabbik. A rebbe halála előtt a két 
fiút egyforma jogon tette meg 
utódjának.

A novominszki rebbe köze-
li jó kapcsolatot ápolt a chábád 
mozgalommal, ez a kapcsolat 
már generációkra visszamenő 
volt. A közeli viszonyt példáz-
za, hogy a dinasztia második 
rebbéje, Alter Yisrael Shimon 
részt vett a hetedik és jelenlegi 
lubavicsi Rebbe esküvőjén, me-
lyet a hatodik lubavicsi Rebbe 
1928-ban, Varsóban rendezett. 
A két vezető, csakúgy, mint utó-
daik, baráti viszonyt ápoltak. 
Yaakov Perlow többször tett lá-
togatást a lubavicsi központban, 
és egész életében szoros kapcso-
latot ápolt a Rebbével.

Leibel Groner rabbi, 
a Rebbe titkára

Szinte nem is látni a Rebbéről 
olyan videót, melyen ne lenne 
látható Leibel Groner rabbi, a 
Rebbe egyik személyi titkára, 
aki gondoskodott a Rebbe min-
den szükségletéről. Groner rab-
bi prominens lubavicsi hászid 
családból származott, 1931-ben 
az Egyesült Államokban szü-
letett és a lubavicsi Tomchei 

A Rebbe egy alkalommal úgy 
re ferált Groner rabbira, hogy 
„a tá bornokom.” Groner rabbit 
fele sége és gyermekei gyászol-
ják, akik mind sliách (küldött) 
feladatokat látnak el a világ 
minden pontján. Groner rabbi 
88 éves volt. 

Avraham, ismertebb nevén 
Romi Cohn

Romi Cohn 1929-ben, az akko-
ri Csehszlovákiában született, 
és Szlovákia náci megszállását 
követően családja sikeresen 
Magyarországra menekítette. 

1930-ban elhagyta az Öreg 
Kontinenst, és 1933-ban, apja 
halála után, már Amerikában 
építette a novominszki udvart. 
Yaakov Perlow 1976-ban vette 
át a dinasztia irányítását. Híre-
sen nagy tudása mellett közös-
ségi szolgálata kiemelte őt más 
hászid vezetőktől. Évtizedekig 
szolgált a vallásos zsidóság je-
lentős részét tömörítő Agudath 
Israel szervezetben, melynek 
rabbinikus elnöke is volt. Az 
udvar központját a brooklyni 
Borough Parkban építette fel, 
ahol prominens jesivát is alapí-
tott, Kol Jehuda néven.

Négy gyermeke született, két 
lány, Feiga Dina és Sarah Chana 
és egy fiú ikerpár, Yehoshua 

Te mimim jesivában folytat-
ta tanulmányait. Kapcsolata a 
Reb bével már gyerekkorában 
el kezdődött, és mielőtt a Rebbe 
ma gára vette volna a chábád 
mozgalom irányítását és a szer-
vezet oktatási ágát vezette, Gro-
ner rabbi már mellette dolgo-
zott. Később, mikor a  Rebbe 
1951-ben elfoglalta a vezetői 
szé ket, Groner rabbi személyi 
tit kárként csatlakozott hozzá. 

Anyja és négy testvére koncent-
rációs táborban végezték. Cohn 
1944-ig Magyarországon tanult 
hászid jesivákban, ekkor visz-
szatért Szlovákiába, és csatala-
kozott a nácik ellen küzdő par-
tizánokhoz. Ezalatt az  időszak 
alatt 56 család életét sikerült 
megmentenie. 

Romi Cohn az Egyesült Álla-
mokba települve hamar igen te-
hetős lett, az ingatlan üzletben 
számos nagyszabású projek-
tet vezetett. Nem sokkal azelőtt, 
hogy elkapta volna a koronaví-
rust, idén januárban az Egye-
sült Államok kongresszusában, 
az Auschwitz-Birkenau-i halál-
tábor 75 éves felszabadulásának 
megemlékezésén Romi Cohnt 
érte a megtiszteltetés, hogy el-
mondja a nyitóimát. Cohn híres 
mohel (rituális körülmetélést 
végző szakember) is volt, felesé-
ge Malvin gyászolja, gyermekük 
nem született.

Megyeri András Jonatán cikke 
teljes terjedelmében elolvasható 
az Egység 130. számában és a 

zsido.com portálon.


