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Nyári napközis tábor 
Budapesten

A tábort a járványügyi ajánlá
sok szigorú betartásával való
sítjuk meg.

Megkezdődött a nyári szünet, 
ilyenkor sok szülőnek fejtörést 
okoz, hogy hova, milyen tábor-
ba írassa gyermekét. Ha olyan 
elfoglaltságot keresel a gyerme-
kednek, ahol játékosan tud ta-
nulni, a SUN&FUN&JUNIOR 
tábor a megoldás!

Még nem késő jelentkezni!
A JUNIOR táborba minden 2 
és 4 év közötti, a SUN&FUN 
táborba pedig minden 5 és 13 
év közötti gyerek jelentkezését 
várjuk!
A gyermekek az életkoruknak 
megfelelő csoportbontásban 
lesznek.
Egy tetszőleges hét ára: 
  50.000 forint
Csak az augusztus hónap 
  (4 hét) ára: 150.000 forint
Teljes tábor (6 hét) ára: 
  180.000 forint
Testvéreknek 10% kedvezmény 
a tábor árából!

A tábor időtartama: 
2020. 07. 20 – 2020. 08. 28.

Helyszín: 
Maimonidész Gimnázium 
(1036 Bp., Tímár utca 16.)
Hétfőtől-csütörtökig: 
8.30-16.30; pénteken: 8.30-15.30

Amit kínálunk:
Napi 4x étkezés – kóser gyer-
mekmenü; Angol, héber 
nyelvoktatás; Úszás; Zenés 
készségfejlesztés; Kutya-gye-
rek kommunikációs tréning; 
5-13 éves korosztály osztott 
korcsoportban
A Sun&Fun&Junior mentora 
Köves Dvora.
Jelentkezni e-mailben lehet: 
sunandfun@zsido.com

Álomfejtés, ókori borok és az élet játékszabályai 
a Mádi Zsidó Napokon

Szinte hihetetlen, hogy már öt 
éve minden nyáron lehetőség 
nyílik arra, hogy a közösség és 
az érdeklődők megismerhes-
sék Tokajhegyalja gazdag zsidó 
örökségét egy felejthetetlen, iga-
zi hászid sábát keretében.

Az EMIH öt évvel ezelőtt fe-
jezte be a mádi zsinagóga mel-
lett található egykori jesiva épü-
let és rabbiház felújítását, csodá-
latos zarándokszállást alakítva 
ki az ország talán egyik legszebb 
zsinagógájának tőszomszédsá-
gában. Azóta minden évben, 
Köves Slomó rabbi vezetésé-
vel, hagyományos sábát és hoz-
zá tartozó számos program ke-
rül megrendezésre. Idén sem 
volt ez másképp. A koronavírus-
járvány miatti hosszú karantén 
után mindenki nagyon vágyott 
már a spirituális és a testi feltöl-
tődésre, így olyan sokan jelent-
keztek a programra, hogy a jár-
vány miatti bizonytalanság okán 
az eddigieknél szűkebbre szabott 
létszám azonnal megtelt.

Számos program várta a 
részt vevőket. A pénteki kiadós 
eső miatt a sábeszi babka (kaka-
ós kalács) megsütésére beltéren 
ke rült sor, az Óbudai Zsinagóga 
séf ének, Ihász Álmosnak vezeté-
sével, a fiatalabbak és a gyerekek 
pedig fagylaltot készítettek. Ezt 
követően Köves rabbi előadása 
következett az álomfejtés zsidó 
megközelítéséről, majd szom-
batfogadás és a gyönyörűen fel-
újított mádi művelődési házban 
elfogyasztott vacsora követke-
zett. 

Sábát reggel Megyeri Jona
tán tartott érdekfeszítő előadást 
az élet értelméről, a létezés és az 
élet közti különbségről a hászid 
tanok tükrében, majd regge-
li ima és szombati ünnepi kidus 
következett. 

Délután ismét tartalmas elő-
adások kezdődtek, Köves Slomó 
az ókori zsidó borokról és mér-
tékegységekről, Megyeri Jonatán 
pedig az Istenszolgálat és az élet 
játékszabályairól beszélt.

A hölgyek számára külön 
elődást és ezt követően beszélge-
tést tartott Köves Dvora rebecen 
és Szilánk Zsuzsa. 

Frank Mariann, a Csodarab-
bik Útja projektvezetője a mádi 
zsidóság történetében kalauzol-
ta el az érdeklődőket, akik bejár-
ták a település legfontosabb zsi-
dó emlékhelyeit is.

A harmadik szombati ünnepi 
étkezést követően délutáni, majd 
később esti ima és szombatbú-
csúztató következett, éjszaka pe-
dig a közösség meghívást kapott 
a bodrogkeresztúri csodarab-
bi, Reb Sájele emlékére felállí-
tott vendégházba és természete-
sen meglátogattuk a csodarabbi 
sírját, ahol lehetőség nyílt kvitlik, 
azaz kívánságcédulák írására is.

Másnap a hazaindulás előtt 
még a tokajhegyaljai borkultú-
rát is alaposabban meg lehetett 
ismerni. 

Aki idén kimaradt, ne búsla-
kodjon, Isten segítségével jövő-
re is lesznek Mádi Zsidó Napok.
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Hetiszakasz
Pinchász jutalma

Szakaszunkban – Pinchász 
(4Mó zes 25:10–30:1.) – a zeló-
ta elnyeri jutalmát, amiért el-
hárította a vészt Izrael feje fö-

lül. Büntetőexpedíció indul 
Midján ellen, majd az ünne-
pek újfenti felsorolása egészí-
ti ki a szakaszt.

Zsidó híradó
Újra teljes kapacitással működik 

a CEDEK
A CEDEK EMIH Izraelita Sze-
retetszolgálat nyáron sem áll 
meg a munkával. „A veszély-
helyzet megszűnésével ismét 
100 százalék kapacitással dol-
gozhatunk” – nyilatkozta Szilá
gyi Nóra, a szeretetszolgálat ve-
zetője. 

Adományosztási akciójuk 
ke retében 100 csomag tartós 
kó ser élelmiszercsomagot aján-
lanak fel rászoruló egyedülál-
lóknak és családoknak. „A cso-
magot előzetes egyeztetést kö-
vetően, személyesen adjuk át 
a Baross utca 61-ben, hétköz-
naponként 9 és 17 óra között”. 
A csomagot egy online űrlap 
kitöltésével vagy a 0630-352-
0088-as telefonszámon igé-
nyelhetik a rászorulók. 

Úja megnyílt az adomány-
bolt is: „Egyelőre rövidített 
nyitvatartással, de hamarosan 
visszaállunk a régi megszokott 
időtartamra. Szeretettel vá-
runk mindenkit, akinek tiszta 
ruhákkal, könyvekkel, a min-
dennapi élethez szükséges esz-

Imaidők a következő hétre (július 11-17.):
Talmud Egylet 

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

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.10 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Mikor jó a düh?
  (Oberlander Báruch rabbi 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 jomi 
  (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

közökkel segíthetünk és öröm-
mel fogadjuk természetesen a 
tiszta, jó minőségű adományo-
kat is.”

Ahogy a járvány idején, úgy 
most is üzemel a Weiss Manf-
réd Népkonyha. „A veszély-
helyzet alatt 1500 adag meleg 
ételt osztottunk naponta a VII. 
és VIII. kerületi kantinjaink-
ban. Kollégáink és önkéntese-
ink minden hétköznap hatal-
mas erőbedobással dolgoztak 
azon, hogy a pandémia alatt is 
minden rászoruló egy tál meleg 
ételt kapjon.” A Szeretetszolgá-
lat kóser szociális étkezésre is 
ad lehetőséget.

Természetesen továbbra is 
várják az önkéntes segítők és 
támogatók jelentkezését.  

Legyen minden nap ünnep!

Életünk mindennapjai az állan-
dóságnak és a változásnak a 
szö vedékéből állnak össze. Min-
dennap felkelünk, de nem min-
dennap ugyanabban az időben. 
Mindennap eszünk, de nem 
mindig ugyanazt. Napi szinten 
böngészünk a világhálón, de ki-
ki eltérő időt tölt ott.

Az állandónak és a változónak 
ez a lüktetése a judaizmusban is 
megjelenik. Zsidóságunk meg-
élésének vannak állandó elemi: 
ilyenek a napi ima, az etikus visel-
kedés, és a kóser étkezés. Ami pe-
dig a változó részeket illeti, gon-
doljunk csak az ünnepekre vagy a 
különböző életeseményekre.

Hát nem jobb a változatos-
ság a monotóniánál? Kinek kell 
az állandóság? Miért nem lehet 
minden nap különleges?

Sok-sok évvel ezelőtt Isten-
nek egy otthona volt Jeruzsá-
lemben: ez volt a Szentély. Míg az 
fennállt, a nap folyamán állato-
kat, lisztet és olajat mutattak be 
az oltárán áldozatnak. Nem volt 
két olyan egymást követő nap, 
amikor ugyanazokat az áldoza-
tokat mutatták volna be. 

Minden változás mellett 
azonban volt az áldozat-bemu-

tatás intézményének egy stabil 
oszlopa is, mégpedig a támid ál-
dozata. A támid héber szó ma-
gyarul azt jelenti, hogy mindig, 
ami arra utal, hogy azt állandó 
jelleggel mutatták be: egyszer 
reggel, még mielőtt a különbö-
ző áldozatokat kezdték bemutat-
ni, egyszer pedig este, mikor már 
minden áldozatot bemutattak. A 
reggeli és esti támid között tehát 
sok minden mást is bemutattak, 
de előtte és utána semmit. Ezek 
adták a nap keretét. 

Mélyen belül mindnyájunk 
lelkében ott él a Szentély, s ott 
mindnyájunknak szüksége van 
a támidra, azaz az állandóságra.

A változás szép és jó, de csak 
stabil kereteken belül. Az élet-
nek kell hogy legyenek bizo-
nyos aspektusai, melyek kőbe 
vannak vésve. Ilyen a családunk, 
az egészségünk, az Istenünk. 
Ezek adják életünk építményé-
nek alapzatát, így, ha ebből akár 
csak egy is jól működik, az már 
biztos alapot jelenthet. Ha pedig 
az alapzat biztos, a ház is stabi-
lan fog állni.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Levi Avtzon írása nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Az újszülött, aki megmentette édesanyja életét

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Ez a történet akkor kezdődik, 
amikor édesanyám állapotos 
volt velem. Egyszer hatalmas 
fájdalom hasított belé. Tudta, 
hogy valami nincs rendben, 
ezért azonnal orvoshoz fordult. 
A vizsgálat után az orvos a kö-
vetkezőt mondta: „Nem a ter-
hesség okozza a fájdalmat, ha-
nem egy növekvő daganat. Meg 
kell szakítanunk a terhességet, 
hogy ki tudjuk vágni a tumort”. 
Hozzátette azt is, hogy nincs 
más lehetőség a gyógyulásra, 
ráadásul a gyermek is sérülten 
születne meg, ha megtartaná.

E nehezen feldolgozható hír 
után a szüleim úgy döntöttek, 
hogy a Rebbe tanácsát kérik. Fel-
hívták a titkárát, Hodakov rab-
bit, aki közvetítette az üzenetet a 
Rebbének, majd a válasszal visz-
szahívta a szüleimet. A Rebbe 
azt üzente, hogy nincs szükség 
abortuszra és aggódni is felesle-
ges. Anyám életet fog adni ennek 
a gyermeknek, és maga kíséri az 
esküvői baldachin alá.

Anyámat megnyugtatta a 
Rebbe válasza, ám a folyamato-
san növekvő tumor továbbra is 
nagy fájdalmakat okozott neki, 
és már a magzatot veszélyeztet-
te. Az orvosok nagyon dühö-
sek voltak rá. „Maga őrült! Mit 
csinál? Özveggyé akarja tenni a 
férjét? Mire vár még? Mit ért a 
Rebbe az orvostudományhoz?” 
– vágták a fejéhez. Ehhez hoz-
zá kell tenni, hogy abban az idő-
ben szinte istenként tekintettek 
az orvosokra. Fel sem merülhe-
tett, hogy valaki megkérdőjelez-
ze a szavukat.

Az orvosok folyamatos nyo-
másgyakorlása miatt anyám idő-
pontot kért a Rebbétől. Ahogy 

belépett az irodájába, zokogni 
kezdett. A Rebbe kivárta, amíg 
befejezi, majd felemelte a kar-
ját, mintha azt mondaná: „Nem 
tudok mást mondani, csak, 
amit Hodakov rabbival üzen-
tem”. Ezzel együtt azt tanácsol-
ta, hogy keressen fel egy másik 
orvost, Dr. Halpernt, aki azon-
ban ugyanazt mondta, mint kol-
légái. Ekkor azonban anyám fel-
kiáltott: „De hát Schneersohn 
rabbi mondta!” Mire az orvos 
így felelt: „Schneersohn rabbi? 
Az mindjárt más”. Így már elvál-
lalta a kezelését.

Anyám a terhesség végéig ki-
hordott, majd, amikor megszület-
tem, a daganatot is eltávolították 
a testéből. A Chana nevet kaptam 
a nagymamám után, aki a szülés 
előtti éjszakán megjelent anyám 
álmában, és megjósolta, hogy egy 
egészséges lánynak ad életet. 

Itt megemlítenék még egy 
történetet, melyben a Rebbe új 
utat jelölt ki a számomra.

1990-ben, egy péntek este 
tűz ütött ki a házunkban. Éppen 
Hanuka nyolcadik napja volt. 
Miután meggyújtottam a szom-
bati gyertyákat, nekiálltam me-
sét mondani a gyerekeknek. A 
legkisebb fiam, Yankel elaludt a 
földön. Emlékszem, átvillant az 
agyamon, hogy fel kellene vin-
nem a kiságyába, de inkább foly-
tattam a mesét. Egyszer csak zajt 
hallottam felülről. Felmentem 
és láttam, hogy minden lángok-
ban áll. Gyorsan kirohantunk a 
házból. Megmenekültünk, de a 
ház súlyos károkat szenvedett. 

A tető leégett és a hó behullott 
a házba.

Másnap együtt mentünk el a 
Rebbéhez áldásért. Amíg a so-
runkra vártunk, azon morfondí-
roztam, hogy vajon miért kaptuk 
ezt Istentől. Milyen változásokra 
lenne szükség az életünkben? Mi 
rosszat tettünk, amiért ezt érde-
meltük? Először a férjem lépett a 
Rebbéhez. A Rebbe megáldotta, 

Chana Lipsker a brooklyni Beth Rivkah lányiskola tanára már 
negyven éve. Az interjú 2015 októberében készült.

majd így szólt: „A hászid tanítá-
sok szerint tűzvész után meggaz-
dagszik az ember. Legyen ez így 
önnel is, amennyire csak lehet!”.

Nekem a következőt mond-
ta: „Már említettem a férjének, 
hogy tűzvész után meggazdag-
szik az ember”. Én azt feleltem, 
hogy „fizikailag és spirituálisan 
is”, de elsősorban spirituális ál-
dásra vágytam. A Rebbe nyilván 
belelátott a gondolataimba, mert 
így folytatta: „Kezdjük a fizikai 
áldással. Ön a spirituális áldás-
ra koncentrál, de én a fizikaival 
kezdem”.

Ez teljesen megváltoztatta a 
gondolkodásomat. Rájöttem, 
hogy az élet a fizikai dolgokról 
szól s ezeket kell felemelnünk 
és Isten szolgálatába állítanunk. 
Semmit sem tekinthetünk visz-
szataszítónak és kerülendőnek, 
mindent arra kell felhasznál-
nunk, hogy közelebb kerülhes-
sünk Istenhez.

Ezt a Rebbétől tanultam, aki 
mindennek a pozitív oldalát lát-
ta. Ez alapján kezdtem el ér-
telmezni mindent az életben, 
a kihívásokat, a fájdalmakat, a 
száműzetés nehézségeit. Min-
dig a következő kérdést teszem 
fel magamnak: „Hogyan lehet-
ne mindent, amivel találkozom, 
jóra és fejlődésre felhasználni?

Chana Lipsker

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 NEWBORN WHO 
SAVED HER MOTHER
MRS. CHANA LIPSKER

Generously
sponsored

by the

My story begins when my mother was pregnant 
with me. She was not far along when she began 
experiencing terrible pains in her side. This 

was not my mother’s first pregnancy, and she was no 
stranger to pain, but this was beyond normal, so she 
knew that something was terribly wrong.

Of course, she went to the doctor who, after examining 
her, declared, “The pregnancy is not what is causing you 
this pain. You have a tumor growing inside of you, and 
we have to abort this baby and cut out the tumor.” He 
went on to tell her that there was no other option as the 
growing baby would jeopardize her life and, even if she 
continued with the pregnancy, the baby would not be 
born normal. So total removal of both the baby and the 
tumor was absolutely necessary.

Imagine any woman hearing this! 

But my mother was not any woman. She was very strong 
– as I always say, she was a verb, not a noun. After 
discussing the terrible news with my father, she called 
the Rebbe’s office, where she spoke with Rabbi Hodakov, 
the Rebbe’s secretary. He communicated with the Rebbe 
and reported back to her that, first of all, she should not 
have an abortion, and second of all, she needn’t worry. In 
fact, the Rebbe said that she will give birth to this child, 
and that she will see her children married under the 
chuppah. This meant of course that the baby would live 
and she would live! 

My mother was reassured, but it was not as if she could 
just put the tumor out of her mind. (When she related 
this story to my nephew a week before she had a stroke 
that caused her death, she said, “Even though the Rebbe 
said not to worry, it wasn’t so simple. Of course, I listened 
to the Rebbe, but it was not easy.” She choked up as she 
said “Oif dem darf men hubben emunah in a Rebbin — For 
this you have to have faith in the Rebbe.”) 

Meanwhile, she felt the pain getting stronger and 
stronger. The tumor was palpable as it continued to grow 

and endanger her life and that of the baby. Meanwhile, 
the doctor kept telling her, “You crazy lady — what are 
you doing?! You want to make your husband a widower? 
You want to make your children orphans? What are you 
waiting for?!”

This happened a long time ago, when a doctor was like a 
god. In those days, a patient never questioned a doctor, 
who was saying, “This is serious! Your life is at stake. 
What does a Rebbe know about medicine?!”

She was greatly distressed by the doctor’s relentless 
pressure, so she made an appointment to see the Rebbe. 
When she came in to the Rebbe’s office she burst out 
crying in front of him. The Rebbe heard her out, but then 
he raised his hand as was his way, and he said, “I have 
nothing new to tell you other than what I already told you 
through Rabbi Hodakov.” However, he did recommend a 
different doctor — a Dr. Halpern —who, after examining 
her, told her the same thing as the previous doctor. 
However, when my mother became distressed and 
cried out, “But Rabbi Schneerson said!” he reversed 
himself. “Rabbi Schneerson? Oh, that’s different.” And 

ב“ה

ערב פסח, י״ד ניסן, תשע״ח
Erev Pesach, March 30, 2018
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Vasárnap: A jeruzsálemi Szentély rejtelmeiről
Hétfő: Zohár, a Kabbala alapkönyve tanulmányozása
Kedd: Hászid történetek és mesék
Szerda: Kérdezd a rabbit!
Csütörtök: Hetiszakasz a Midrás 
  és a Kabbala tükrében

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

Száraz serpenyőben kissé 
megpirítjuk a diót, óvatosan, 
nehogy megégjen. A hagy-
mát az olajon aranybarnára 
karamellizáljuk, majd hoz-
záadjuk a húst és a vizet 
(vagy alaplét). 45 percnyi 
főzés után a húst kivesz-
szük a lábosból, és a hátra-
maradt lében fél órán át főz-
zük kis lángon a fűszereket 
és a pörkölt diót, amíg kis-
sé karamellizálódik. Ha ez 
megtörtént, belekeverjük a 
gránátalma levét, és felfor-
raljuk. Amikor felforrt, las-
san hozzáadjuk a datolya-
mézet, és alaposan elkever-
jük, majd negyed órán át 
főzzük, rendszeresen ke-
vergetve, nehogy összecso-
mósodjon vagy megégjen. 
Amikor a szósz kissé besű-
rűsödött, hozzáadjuk a húst, 
és negyed óra alatt összefor-
raljuk. Gránátalmával meg-
szórva tálaljuk.

Kóser konyha

Perzsa húsétel: 
feszendzsan

Húsos

2 pohár dió alaposan 
  felaprítva vagy durvára 
  darálva
1 hagyma vékonyra szeletelve
3 ek. olaj
1 kg csirke vagy pulykamell 
(a bőrét húzzuk le)
1 pohár víz 
  (vagy csirke alaplé)
½ kk. sáfrány
1 kk. fahéj
1 pohár gránátalmalé
2/3 pohár szilán 
  (datolyaméz) vagy 
  kimagozott, darált datolya
¼ kk. só
Gránátalma szemek 
  a díszítéshez (elhagyható)

Kérdezd a rabbit!

Támuz 17: még a koronavírus alatt is böjtöltünk
Több meglepő kérdést is felhozott 
a világjárvány, melyek közül a 
legújabbal kapcsolatban már 
több rabbi is megszólalt. A kérdés 
az, kelle böjtölni támuz 17én, 
ami most július 9re esett. Ezzel 
a böjttel arra emlékszünk, hogy 
polgári i.sz. 70ben ezen a napon 
törték át Titusz hadai Jeruzsálem 
falait, és három héttel később, áv 
9én a város és a Szentély a ró
maiak kezére került.

A Sulchán áruch (OC 576. fejezet) 
külön fejezetben foglalkozik az-
zal, milyen tragikus események 
okán hirdetnek ki böjtöt. Ezek 
között szerepel a város ostroma, 
vadállatok támadása vagy éppen 
sáskajárás, éhínség és súlyos 
esőzés is – valamint a járványos 
időszak is. 

A Mágén Ávrahám, a Sulchán 
áruch egyik kommentárja (uo. 
2.) ezt írja: „mostanában nem 
bötjölünk egyáltalán a jár-
vány idején, mert bebizonyo-
sodott, hogy ha az ember nem 
eszik vagy iszik, akkor könnyeb-
ben megfertőződik”. A Mágén 
Ávrahámnak ez a rövid, kevéssé 
ismert megjegyzése a koronajár-
vány elején vált közismerté, mi-
kor rabbik egy csoportja böjt-
napot hirdetett ádár 29-re, azaz 
március 25-re. Ez a ros chódest 
megelőző nap volt, amit hagyo-
mányosan különösen alkalmas-
nak találunk imára. Sok közös-
ségben külön elmondják ilyen-
kor a Jom kipur kátáni imádságot 
is. Más rabbik a Mágén Ávrahám 
fent idézett mondatra hivatkoz-
va azonban ellenezték ezt, én 
magam is emiatt nem csatlakoz-
tam a böjthöz, hiába éreztem 
nagy késztetést. 

Érdekes, hogy az erev pe szá-
chi elsőszülöttek böjtjét kiváltó 
szi jum kapcsán sok szó esett ar-
ról, hogy lehet-e telefonon vagy 

zoomon részt venni (lásd Gut Sá
besz 22. évfolyam 28. szám), de senki 
nem érvelt azzal, hogy talán nem 
is kell böjtölni, és ezért nem is 
kell kiváltani. A támuz 17-i böjt 
kapcsán azonban sok szó esett 
most erről rabbinikus körökben, 
és parázs vita bontakozott ki. 

A pozsonyi rabbi, a Chátám 
Szofér (1762–1839) a Tórában 
előírt jom kipuri böjtről egy jár-
vány idején 1836-ban úgy nyilat-
kozott (Responsum 6. kötet 23. fejezet), 
hogy ha az orvosok csak akkor 
tartják veszélyesnek a böjtölést, 
ha az emberek elhagyják az ott-
honukat, akkor maradjon min-
denki otthon és böjtöljön: „In-
kább maradjon el a közösségi 
ima és a Tóraolvasás, de tartsuk 
meg a bibliai böjtöt”. Ha azonban 
a szakemberek egyetértenek ab-
ban, hogy a nem evés és nem 
ivás hordoz magában veszélyt, 
ahogy a Mágén Ávrahám is írja, 
akkor úgy kell böjtölni, ahogy 
egy várandós asszony vagy kró-
nikus beteg tenné: mindenki kis 
mennyiségeket igyon megsza-
kításokkal, mert így nem szá-
mít teljesen a böjt megszegésé-
nek (lásd A rabbi válaszol 2. kötet 13. 
fejezet). Ezt idézi tanítványa Sík 
Mózes (1807–1879) huszti rab-
bi (MáHáRáM Sik responsum OC 289. 
fejezet), az áv hó 9-i böjt kapcsán 
(ami 3 héttel követi a támuz 17-i 
böjtöt). 

A mi esetünkben két érvet 
hoztak fel a kortárs rabbik a böj-
tölés mellett. Először is azt, hogy 
a Mágén Ávrahám elsősorban ar-
ról ír, hogy ne hirdessünk ki egy 
új böjtnapot, de a mi esetünkben 
ez egy ősrégen kihirdetett böjt. 
Másrészt azt, hogy a koronaví-
rus terjedését az orvosok szerint 
nem fokozza a böjt. 

Emellett felhozható volt érv-
ként az is, hogy mindig azt kell 
a döntésnél figyelembe venni, 
hogy mennyire erős az adott he-
lyen a járvány. Magyarorszá gon, 
hála Istennek, azt lehet monda-
ni, hogy gyenge a járvány, ezért 
a rabbik döntő többségének vé-
leménye alapján böjtölni kellett. 
Még Izraelben is a böjt meg-
tartása mellett döntöttek (ahol 
az utóbbi napokban sajnos elég 
gyorsan terjed a járvány), de ja-
vasolták, hogy mindenki ma-
radjon otthon, ezzel csökkentve 
a fertőzés veszélyét. 

Annak, aki már megbetege-
dett, akinek tünetei voltak, vagy 
félő volt, hogy már megfertőző-
dött, esetleg már átesett a beteg-
ségen, de még mindig gyenge volt 
– annak azt javasolták, hogy sem-
miképpen ne böjtöljön. Azonban 
megtehette, hogy az elfogyasztott 
étel árát adományba (cödokó) 
adta, mert a böjt lényege a meg-
térés és a jó cselekedet. 

Oberlander Báruch


