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Elhunyt korunk egyik legnagyobb Talmudtudósa Nyári ZsTSz online!
Átfogó előadások 

a zsidóságról, vallásról, 
szokásokról és történelemről.

Ismerkedj meg jobban sa
ját gyökereiddel, a különböző 
zsidó hagyományokkal, misz
tikával és tanuld meg a héber 
olvasás alapjait!

Idén, a Zsidó Tudományok 
Szabadegyetemének nyári kur
zusát elővigyázatosságból nem 
a Vasvári Pál utcai zsinagó gá
ban, továbbá az óbudai, buda
vári és Zsilip zsinagógákban 
tartjuk meg, hanem online for
mában bonyolítjuk le.

A program ezáltal létszám
limit nélkül megrendezhető és 
biztonságos körülmények kö
zött lefolytatható. Habár a sze
mélyes kapcsolatot nem tudjuk 
pótolni, saját kérdések feltéte
lére itt is lesz lehetőség!

Az előadók és a témák a 
meghirdetett módon lesznek 
megtartva, a kurzus dátuma és 
az időkerete is változatlan: au
gusztus 17től 28ig, délután 1 
és este 7 óra között lesz.

A tankönyvek online for
mában elérhetők és letölthetők.

A részvételi díj a meghirde
tett 10.000 Ft helyett szimbo
likus 3000 Ft, melyet online a 
www.zstsz.hu oldalon keresz
tül lehet befizetni vagy szemé
lyesen a Károly körúti Keren 
Or Központban hétköznapon
ként délelőtt 10 és délután 3 óra 
között. Jelentkezéseket a kur
zus kezdetéig tudjuk fogadni.

Jelentkezés 
és további információ:

www.zstsz.hu, 
posta@zsido.com, 

06-1 268-0183

Nagy csapás érte Izrael és a világ zsidóságát: alig 
múlt el a jeruzsálemi Szentélyek lerombolása fö
lötti szomorúságunk, a vallásos zsidók szíve újból 
gyászba borult. Múlt héten, erev sábeszkor, áv 
hónap 17én elhunyt korunk egyik legnagyobb 
Talmudtudósa, Ádin EvenJiszráel Steinsalz rabbi.

Ádin Steinsalz rabbi 1937ben született Jeru
zsálemben, a régi Katamon negyedben, egy tradi
cionális, de nem szigorúan vallásos családban. A 
Héber Egyetemen kémiát és fizikát tanult, mind
eközben pedig egyre közelebb került a valláshoz 
is. Gimnáziumi évei alatt találkozott Shmaryahu 

Ráv Steinsalz életművét 2010re fejezte be. A 
köznyelvben csak SteinsalzTalmudként emlegetett 
hatalmas munka pontos fordítása a posztbiblikus 
zsidó irodalom legfontosabb művének, mely vilá
gos kommentárokkal lett ellátva, diagramokkal és 
egyéb illusztrációkkal, a Talmud Bölcseinek élet
rajzi profiljaival teszi még érthetőbbé az egyes ma
gyarázatokat a legkülönbözőbb vallási hátterű em
berek számára. A rabbi könyvsorozatát az elmúlt 
tíz évben a világ fő nyelveire is lefordították. Szin
te elképzelhetetlennek tűnik, de e mellett a rabbi 
további mintegy kétszáz könyvet írt a zsidó val
lás legkülönbözőbb területeit érintve, a Kabbalá
tól elkezdve a Tánjáig, a Chábád chaszidizmus ké
zikönyvéig.

Vezetéknevét a lubavicsi Rebbe személyes taná
csára és ösztönzésére változtatta meg héberre, ami
kor a fia rákos lett, „EvenJiszráel”re, vagyis „Izra
el kövére”, – a Rebbe a tanácsakor hozzátette, hogy 
csak a felesége engedélyével dönthet így, hiszen a 
nevet a rebecen is tovább fogja vinni.

A rabbi számos intézmény alapításában vett 
részt, mint például a Mákor Chájim oktatási köz
pontokéban, melyekben felső tagozatos és középis
kolás diákokat tanítanak az általános tanulmányok 
mellett a Tórára; ezen a hálózaton belül működik az 
egykori Szovjetunióból bevándorló zsidók iskolá
ja is. Katonai jesivát (Yeshivat Hesder) is létesített. 
2006ban jött létre a Steinsalz Center Zsidó Tudás
központ, mely ernyőszervezetként működik a rab
bi és tanítványai által tartott előadásoknak, publi
kációknak.

Munkásságát számos helyről elismerték, 1988
ban elnyerte az Izraeldíjat, 2012ben az elnöki ér
demérmet, 2017ben pedig a Jákir Jerusálájim
díjat. Összességében hat izraeli és amerikai egyetem 
adományozott neki tiszteletbeli doktori fokozatot.

A mai kor zsidó erkölcsének és tudásának ki
magasló alakja távozott vele. Pálmafa dőlt ki, mely 
megriasztotta a gyenge cserjéket – eggyel keveseb
ben lettek, kik nemesre és az Örökkévaló szolgála
tára bíztatnak minket. Szellemi öröksége segítsen 
bennünket a Tóra ösvényén tartani. Emlékéből fa
kadjon áldás!

Cseh Viktor

Sasonkin és Shlomo Zevin rabbikkal, akikkel kö
zös tanulásokba kezdett, majd az ő közvetítésükre 
beiratkozott a Chábád Lodi jesivájába. A psátok, 
egyszerű, nyers szövegei kezdtek feltárulni előtte és 
a szodok, a rejtett magyarázatok tudója lett. 

Tanulmányai befejeztével a legkülönbözőbb te
rületekről publikált, előadásokat tartott. 24 évesen 
gimnáziumi igazgató lett, ezzel pedig ő lett Izrael 
legfiatalabbja, aki ilyen pozíciót betöltött. 1965ben 
a szülővárosában alapította meg a Talmudkiadás 
Izraeli Intézetét, és ekkortól kezdve élete nagy mű
vének szentelte magát, hogy modern héber nyelvre 
fordítsa le és kommentálja a Babilóniai Talmudot. 
Ugyanebben az évben kötötte össze életét feleségé
vel, Sárával, három gyermeküktől tizennyolc uno
kával áldotta meg őket az Örökkévaló.
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Hetiszakasz
Áldás és átok

Szakaszunk – Röé (5Mózes 
11:26–16:17.) – többek között  
megismétli a tiltott állatok 
és madarak listáját, és ezzel  
párhuzamos a leviticusi Smini  
szakasszal. Figyelmeztet a ha
mis prófétákra, megismét li  
a vér élvezetének tilalmát és  

előírja a bálványimádás meg  
szüntetését az elfoglalt Ká 
naán ban, amelyből ezáltal lesz  
Izrael Földje (Erec Jisz ráél). A 
szakasz végén a három zarán
dokünnepet ismétli és részle
tezi az Írás, hangsúlyozva ezek 
örömünnep jellegét.

Zsidó híradó
Az egyetlen bejrúti zsinagóga 

és a libanoni katasztrófa
Az augusztus 4i bejrúti rob
banás pusztítását komolyabb 
károk nélkül vészelte át a Má
gén Ávrahám zsinagóga, mely 
a libanoni főváros egyetlen 
zsi dó imaháza.

Múlt heti cikkünkben szá
moltunk be a katasztrófáról, 
mely több mint százötvenen 
ember életét követelte és több 
ezrek sebesülését okozta, akik
nek több határhoz közeli izra
eli kórháza és a katonaság is 
felajánlotta segítségét. 

A kedd délutáni robba nás, 
me lyet 2750 tonna ammó 
niumnit rát okozott a bejrúti 
ki kötő több mint másfél kilo
méteres kör zeté ben okozott 
ká rokat, rom ba döntve épüle
tek sokaságát. Szinte a csodá
val határos, hogy az 1925ben 
épített zsinagóga különösebb 
csapás nélkül túlélte a detoná
ciót – jelentette a néhány tucat 
főből álló Libanoni Zsidó Kö
zösség Tanácsa (LZsKT) a kö
zösségi Facebookoldalán. 

A bejrúti zsidó közösség 
mára szinte teljesen elnépte

lenedett, a legtöbben Izrael
be alijáztak, a zsinagóga 1982 
óta üres, így működő közös
ség nincs is a városban. Az 
évtizedek óta romos zsina
gógát 2009ben magándono
rok pénzéből, a helyi politikai 
erőkkel konszenzusban kezd
ték felújítani. Az egykori zsi
dónegyedben álló épület fon
tos történelmi értéket képvi
sel.

Az LZsKT angol nyelvű 
be jegyzésében a „Mindenha
tó vé delmét kérték Libanonra 
és gyermekeire” – és a posztot 
há rom libanoni zászlós ikon
nal zárták. 

Az Örökkévaló adja, hogy a 
bejrúti zsinagóga és a kataszt
rófa sújtotta város mihama
rabb újjáépülhessen!

Imaidők a következő hétre (augusztus 15-21.) 
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga

(VI., Vasvári Pál u. 5. – az udvaron)
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

08.17 – 08.28.

Jelentkezés 
06 1 268 0183 

posta@zsido.com 
www.zstsz.hu

Szombat: 8.45 Hetiszakasztanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  19.30 Délutáni ima
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 19.35 Délutániesti ima 
  (a Bét Menáchem Iskola udvarán)

Péntek: 18.30 A bírák és a bölcsek hatalma
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

A járványhelyzetre való tekintettel a Kiduson
előrecsomagolt süteményt szolgálunk fel.

Álköntösbe bújt isteni üzenet

Röé hetiszakaszunkban a Tóra 
arra figyelmeztet, hogy időn
ként hamis prófétával találhat
juk magunkat szembe, akinek 
természetesen ellent kell állnunk 
– ennek valódi célja az, hogy az 
Örökkévaló próbára tegye az 
iránta táplált szeretetünket.

Felvetődik azonban a kérdés: 
miért kell Istennek bizonyíta
nunk? Hát Isten a mindentudásá
val talán nem tud mindent? Mifé
le bizonyosság az, amit éppen mi 
vagyunk képesek neki megadni? 

A kérdés több mint jogos, és 
megválaszolása egyben abban is 
segít, hogy felismerjük a kihívá
sokban rejlő valódi célt. 

A Chábád haszidmozgalom 
meglapítója, a liadi Snéor Zál
mán rabbi tanítja, hogy Isten 
nem azért tesz elébünk kihívást, 
hogy neki bizonyítsunk. Valójá
ban minket vesz célba, s azt vár
ja, hogy mi legyünk képesek bi
zonyosságot nyerni saját ma
gunkban. Isten pontosan tud
ja, mi van a szívünkben, jobban 
mondva azt, hogy milyen óriá
si potenciállal rendelkezünk. Ő 
csak azt szeretné, hogy azt mi 
magunk is képesek legyünk fel
ismerni a próba sikeres teljesíté
sén keresztül. 

Életünk bizonyos meghatá
rozó eseményein való átjutás 
során képesek vagyunk meglát
ni, hogy valójában sokkal több 
erő van bennünk, mint azt ko
rábban hittük, és hogy minden 
önmagunkban való kételyünk 
dacára, az Isten iránti elkötele
ződésünk valós és őszinte. Bár 
ezek a próbák időnként igazán 
nagy megpróbáltatások, ezek
ből épül majd fel az a morá
lis bázis, amire a későbbi kihí
vások során is képesek leszünk 
támaszkodni, s visszatekintve 
erőt meríteni.

Persze, bármily’ nemesnek is 
hangzik az ilyen tapasztalások 
átélése és sikerrel vétele, jobb so
sem keresni az ilyen jellegű pró
batételeket. Ahogy reggeli imá
inkban is elmondjuk minden 
nap „Ne vígy minket a kísértés
be”. Ha azonban a kísértés már 
ott van előttünk, annak kell lát
nunk, ami: egy álköntösbe bújt 
isteni üzenet, mely azt mondja: 
„Most mutasd meg, mennyire 
vagyok fontos a számodra! El
jött a te napod, bizonyíts!”

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Yossi Goldman rabbi írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

A kapitány hagyja el utoljára a fedélzetet

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Apám, Shabsi Katz rabbi Litvá
niában született, egy lubavicsi 
családban. Még kisgyermek
korában DélAfrikába vándo
roltak, és Johannesburgban 
te lepedtek le. A jesivát már Lon
don ban végezte és ott szerezte 
meg a rabbivégzettséget. Ezt kö
vetően hazatért, megházasodott 
és a főváros, Pretoria rabbija 
lett. Ez 1954ben történt. 1991
ben bekövetkezett haláláig meg
tartotta ezt a pozíciót.

Bár brit rabbinikus oktatás
ban részesült, lubavicsi gyökerei 
miatt jó barátságot alakított ki a 
világutazó Yosef Wineberg rab
bival, aki meggyőzte, hogy talál
kozzon a Rebbével. Az első talál
kozón nagyon mély benyomást 
tett rá a Rebbe, így a későbbiek
ben még sokszor elutazott hoz
zá, hogy a tanácsát kérje olyan 
fontos ügyekben, mint például 
az apartheid.

Az első találkozóra édes
anyám is elkísérte. Később 
mindkettőjük sokszor felidézte 
azokat a pillanatokat. Apám el
sősorban azt tudakolta, hogy a 
feszült délafrikai helyzet miatt 
nem lennee tanácsos elhagyni 
az országot. A Rebbe elmondta, 
hogy jól ismeri DélAfrika prob
lémáit. „Zsidóként tudjuk, hogy 
milyen egy olyan rendszerben 
élni, mely másodosztályú állam
polgárként kezel minket. Soha
sem lehetünk elnézőek egy ilyen 
rendszerrel szemben” – mondta.

A Rebbe elismerően nyi
latkozott Helen Susmanról, az 
apartheid ellen küzdő, zsidó par
lamenti képviselőről, még a be
szédeiből is idézett. Azt mond
ta, hogy büszkék lehetünk arra, 
hogy egy ilyen ember képvisel 
minket, mert ez a zsidóság útja. 
A szüleim elképedve hallgatták, 
hogy a Rebbe mennyire jól isme
ri a délafrikai helyzetet és poli
tikát.

Azt azonban ellenezte, hogy 
apám is kivegye a részét a küz
delemből. „Önnek megvannak 

Michoel Katz rabbi a délafrikai Johannesburg Chábádküldötte. 
Az interjú 2014 augusztusában készült.

szont még nem. Megpróbáltam 
elérni a Rebbét, de nem sikerült. 
Végül a Rebbe egy bizalmasa, J. 
J. Hecht rabbi kapcsolatba tudott 
lépni vele, amikor éppen az apó
sa, az előző rebbe sírjához indult. 
A Rebbe azonnal az áldását adta 
a „teljes és gyors gyógyuláshoz”. 
Eközben én várakoztam és zsol
tárokat mondtam.

Egyszer csak megjelent a mű
tőorvos, teljes védőfelszerelés
ben. Hozzám lépett és így szólt: 
„Nem tudom, hogy mit olvasott 
ki abból a könyvből és azt sem, 
hogy kit hívott fel telefonon, de 
néhány perce drámai változás 
állt be a felesége állapotában, és 
sikerült megmentenünk. Most 
már fel fog épülni.”

Egyszerre sírtam és nevet
tem. Kiderült, hogy a feleségem 
éppen akkor lett jobban, ami
kor a Rebbe megáldotta. Való
ban teljesen felépült és még több 
gyermeknek adott életet.

Néhány nappal később fel
hívta apámat egy barátja, Yosef 
Wineberg rabbi, és a felesé
gem hogyléte felől érdeklődött. 
Apám mondta, hogy már job
ban van, de csodálkozott, hogy 
a barátja értesült az esetről. 
Wineberg rabbi felvilágosítot
ta: „Ha hiszed, ha nem, a Rebbe 
így szólt hozzám: „Hívja fel Katz 
rabbit Pretoriában, és kérdezze 
meg, hogy érzi magát a menye. 
A választ tudassa velem.”

Elámultam, amikor meghal
lottam ezt. Bár a Rebbe rendkí
vül elfoglalt volt, képes volt időt 
szakítani arra, hogy egy DélAf
rikában lévő nő hogyléte felől ér
deklődjön. Számomra ez felfog
hatatlan volt!

Michoel Katz rabbi

Emellett a Rebbe azt is taná
csolta, hogy ne hagyja el az or
szágot. „Önnek maradnia kell. 
Jó összeköttetései vannak a kor
mánnyal, használja ezt arra, 
hogy a közösség helyzetén javít
son. Az a feladata, hogy erősít
se a zsidóságot Pretoriában, így 
tehát ott kell maradnia. Ott kell 
példát mutatnia. A katonai ta
pasztalataimat a tengerészetnél 
szereztem, ezért tudom, hogy a 
kapitány hagyja el utolsóként a 
fedélzetet. Neki kell mindenki
ről gondoskodnia. Ez az ön fel
adata és ezért ott kell maradnia”.

Amikor a találkozó a végéhez 
közeledett, a Rebbe megkérdez
te apámat: „Hallgatni fog rám?” 
Apám így felelt: „Én a gyalogság
nál szereztem katonai tapaszta
latot és tudom, hogy ha egy köz
legény a tábornok elé járul és 
parancsot kap, akkor teljesíti 
azt. Eljöttem a tábornokom elé, 
megkaptam a parancsot és tu
dom, hogy mit kell tennem”.

A Rebbe nem ezt a választ 
várta. „Ennek nem így kellene 
lennie. Nem azért kellene így 
tennie, mert én azt mondtam... 
A saját meggyőződése miatt, 

felelte apám. „A saját meggyő
ződéséből és szeretettel?” – kér
dezte a Rebbe. „Igen” – hangzott 
a válasz.

Én időközben jogot kezd
tem tanulni, de apám – a Rebbe 
biztatására – meggyőzött ar
ról, hogy jesivában tanuljak. 
Végül rabbiképesítést szerez
tem és Johannseburgban let
tem Chábádküldött. Bár sze
mélyesen sohasem találkoztam 
a Rebbével, gyakran írtam neki 
levelet, és nagy befolyást gyako
rolt az életemre.

A legmegrázóbb történet az
zal az áldásával kapcsolatos, me
lyet az életveszélyben lévő fele
ségemnek adott. 1987ben, nem 
sokkal Ros hásáná előtt a felesé
gem, Messody, életet adott har
madik gyermekünknek. Egy 
héttel később komplikációk lép
tek fel. Erősen vérezni kezdett, 
kórházba vitték és kritikus álla
potba került. Az orvosok nem 
bíztak a felépülésében.

A háziorvosunk, Dr. Rodney 
Unterslak azt mondta, hogy hív
juk fel a Rebbét és azonnal kér
jük az áldását. Ő már látta, hogy 
milyen súlyos a helyzet, én vi

a maga problémái a közösségen 
belül ... kábítószerhasználat ... 
eltévelyedő gyerekek, asszimilá
ció, vegyes házasságok. Közössé
gi rabbiként ezekre kell koncent
rálnia. Először a saját házában 
oltsa el a tüzet, utána rohanjon 
csak a szomszédhoz” – mondta.

szeretettel kell cselekednie” – 
mondta a Rebbe, és a találkozó 
véget ért.

Apám három évvel később ta
lálkozott újra a Rebbével. Ahogy 
belépett az ajtón, a Rebbe a kö
vetkezővel fogadta: „Még min
dig Pretoriában van?” „Igen” –
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Kóser konyha
Mátbucha

– a marokkói lecsó
A marokkói konyha reme
ke a mátbucha, ez a kicsit 
lecsóra emlékeztető salá
ta, ami gyakran bukkan fel 
sábáti előételként vagy friss 
pitával tálalva.

Hozzávalók:
1⁄2 pohár növényi olaj
1 fej fokhagyma
2 kg paradicsom
4–5 kaliforniai paprika (vagy 
erős paprika, ha bírjuk a csí-
pőset, esetleg ezek vegyesen)
1 evőkanál pirospaprika

A paradicsomokat és a fok
hagymát meghámozzuk és 
felaprítjuk. Felmelegítjük az 
olajat, és pár perc alatt át
pároljuk a fokhagymát, vi
gyázva, hogy ne kapjon oda. 
A paradicsomot hozzáadva 
alacsony hőfokon egy órát 
főzzük. A paprikát meggril
lezzük vagy kevés forró olaj
ban átsütjük, lehúzzuk a hé
ját, és felaprítva a fűszerek
kel együtt a paradicsomhoz 
adjuk. További két órát főz
zük alacsony lángon, amíg 
a leve elfő, és a saláta sűrű, 
olajos állagú lesz. Hidegen 
tálaljuk.

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: A sádchen (házasságközvetítő) 
  zsidó módra (2)
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.

Kérdezd a rabbit!

Szükséges-e az összes budapesti zsinagóga bezárása?
A héten többen kérdezték tőlem, 
hogy helyes-e, hogy a budapesti 
zsinagógák hetek óta újból zárva 
tartanak. Ha pedig igen, akkor 
miért van mégis nyitva a Vasvári 
Pál utcai Sász Chevra zsinagóga?

Válasz: A zsidóságban fon
tos alapelv, hogy a pikuách nefes, 
vagyis az életmentés esetében 
az összes micva felfüggeszthe
tő, kivéve a bálványimádás, gyil
kosság és tiltott nemi kapcsola
tok tilalmait (Talmud, Pszáchim 25a–
b.). Ez mutatja az élet szentsé
gét, hogy abban az esetben, ha 
nem lehet az élet védelmét és a 
micvák betartását összeegyez
tetni, akkor az élet védelme el
sőbbséget élvez, így például még 
a szombati munkatilalommal és 
a jom kipuri böjttel szemben is. 

A koronavírus esetében saj
nos bebizonyosodott, hogy akár 
életveszélyt is okozhat, és, az első 
információkkal ellentétben, nem 
csak az idősebb korosztálynál. 
Ezért abban az esetben, ha tartani 
kell attól, hogy megfertőződhet
nek az emberek, tilos összegyűlni 
a zsinagógában, annál is inkább, 
mert imádkozni otthon is lehet. 

Csak azért, hogy valaki kö
zösségben tudjon imádkozni, 
nem szabad az életét kockáztat
ni. A Talmudban (Bráchot 7b. végén 
és RáSI uo.) konkrét ilyen esetet is 
olvasunk Ráv Náchmán eseté

ben, aki egyszer nem jelent meg 
a zsinagógában, és amikor meg
kérdezték, hogy miért nem jött, 
azt válaszolta, hogy mert nem 
érezte jól magát. 

Ugyanakkor ennek az elvnek 
a használata csak abban az eset
ben igaz, ha van reális esély a fer
tőződésre. Annak különösebb 
értelme nincsen, hogy ha a vá
ros egyik végi zsinagógában fer
tőzés történt, akkor be kell zárni 
az összes zsinagógát, még a vá
ros másik felén lévőt is, kivéve 
persze, ha tudomásunk van ar
ról, hogy konkrét fertőzött em
ber átjárása történhetett a zsina
gógák között , akkor pedig zárva 
kell tartani, addig, míg nem tisz
tul a helyzet az orvosok vélemé
nye szerint.

A múlt hét folyamán néhány 
napon át a Vasvári zsinagóga 
is zárva tartott, amíg nem kap
tuk meg az én és feleségem PCR 
tesztjének az eredményét. Mi
után a tesztelések megnyugta
tó eredményt hoztak és a hely
zetet reálisan átláttuk, már múlt 

pénteken újból együtt imádkoz
hattunk.

Ezek alapján teljes mértékben 
helyeselem, hogy az óbudai, bu
davári és Zsilip zsinagógák ideig
lenesen zárva tartanak. Miután 
a Vasvári zsinagógában a Sávuot 
ünnepi újranyitás óta kizáróla
gosan az udvarban, szabadtér
ben imádkoztunk – ami önmagá
ban komoly védelmet nyújt –, de 
a mostani esetek után pluszban 
még bevezettük, hogy szabadté
ren is maszkot is kell viselni, így 
Falus András professzorral kon
zultálva úgy döntöttünk, hogy 
a továbbiakban is biztonságos a 
zsinagóga nyitvatartása. Hason
lóképpen nyit va tart a Keren Or 
zsinagóga, miután átköltözött a 
Dohány ut cai iskolánk udvarába.

Magától értetődő dolog, hogy 
abban az esetben, ha egy bizo
nyos szervezet az összes zsina
gógáját látványosan zárva tartja, 
akkor az a közösség, más prog
ramokat sem tart meg, hiszen, 
ha nem vagyunk következete
sek, úgy az óvintézkedések is ér
vényüket vesztik. 

Adja az Örökkévaló, hogy a 
betegek mihamarabb teljesen 
felgyógyuljanak és a járványve
szély végre elmúljon, hogy min
denki biztonságban újból tudjon 
járni a zsinagógákba.

Oberlander Báruch


