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Terrortámadás rázta meg Bécset

Hétfő éjjel több helyszínen tá
madtak terroristák a járókelőkre 
Bécs belvárosában. A merényle
teknek három halálos áldozata 
és több sérültje van, köztük egy 
rendőr is. A rendőrök egy me
rénylőt lelőttek és többeket le
tartóztattak. Az utolsó merény
lő után valóságos hajtóvadászat 
indult. A támadást az Iszlám Ál
lam vállalta magára.

Az első támadásra a Sei tenstet
ten gassei zsinagóga környékén 
került sor, amely azonban este 
8kor már üres volt – derült ki a 
Bécsi Izraelita Felekezeti Közös
ség (IKG) nyilatkozatából. A kö
zösség vezetője Twitteren azt írta, 
nem világos, hogy a bécsi zsina
góga, vagy annak melléképületei 
lettek volna a támadás célpontjai. 
A környékbeli éttermek azonban 
– a közelgő járványügyi lezárás
ra való tekintettel – tömve voltak. 

Az osztrák fővárost ért terror
támadás egész Európát sokkolta. 
Az országok vezetőinek üzenetei 
mind egyértelművé teszik: a tá
madás egész Európát érte és Eu
rópának fel kell ez ellen lépnie.  
„Ez a mi Európánk. Ellenségeink
nek tudniuk kell, kikkel van dol
guk. Semmiben nem fogunk en
gedni” – írta Emmanuel Macron 
francia elnök, aki maga is szem
be kellett hogy nézzen az elmúlt 
időszakban az országát sújtó ter
rorral. 

Orbán Viktor Sebastian Kurz 
osztrák kancellárhoz intézett 
videóüzenetében együttérzésé
ről biztosította az osztrákokat: 
„Az önökkel szembeni támadás 
a velünk szembeni támadás, az 
önök fájdalma a mi fájdalmunk, 
az önök kihívása a mi kihívásunk 
is. Teljes mellszélességgel állunk 
Ausztria polgárai mellett.”

A zsidó közösséget különö
sen megrázta a támadás világ
szerte. „Sajnos Ausztriában nem 
ismeretlen a fundamentalista 
iszlám általi erőszak. Ugyanen
nél a zsinagógánál volt már anti
szemita terrortámadás. Az utób
bi években pedig meggyarapod
tak az antiszemita gyűlöletcse
lekmények. Csak 2019ben 550 
antiszemita gyűlöletcselekmény 
volt Ausztriában” – nyilatkozta 
a 168 órának Köves Slomó rabbi. 
Mint elmondta: „Még nem de
rült ki egyértelműen, hogy pon
tosan mi volt a támadás célja, de 
az biztos, hogy a zsinagóga kö
zelében volt a támadás. Ezek na
gyon aggasztó hírek. Reméljük, 
hogy nem lesznek további áldo
zatok és hogy kontroll alá kerül a 
helyzet. Imádkozunk a sebesül
tekért és reméljük, hogy több ál
dozata nem lesz a történteknek.

Mázl tov!

Gratulálunk Oberlander Nách
mán nak és Chaninak második 
gyermekük születése alkalmá
ból. Kívánjuk, hogy neveljék 
fiukat tóratanulásra, micvákra 
és zsidó esküvőre. Sok boldog
ságot kívánunk a nagyszülők
nek is, Oberlander Báruch rab
binak és Batsheva rebbecennek 
újabb unokájuk születéséhez.

Járványvédekezés 
a Mazsöknél 

Koronavírus elleni védőfelsze
re léssel segíti a holokauszt túl
élőket a Magyar Zsidó Örök
ség Közalapítvány (MA ZSÖK). 

Összesen 4800 csoma got fog
nak szétosztani Bu dapesten és 
több vidéki vá rosban. A kéz
fertőtlenítőt és védőfelszerelést 
tartalmazó tasakok már meg is 
érkeztek Debrecenbe, Kecske
métre és Nagykőrösre, a jövő 
hét folyamán pedig eljutnak 
Pécsre, Miskolcra és Szegedre is.  
Mivel sajnos sokszor csalók 
használják ki az időseket, a 
Mazsök munkatársai megbízó
levéllel fognak érkezni – tudtuk 
meg a Mazsök kommunikációs 
munkatársától.A Sei tenstet ten gassei zsinagóga
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Zsidó híradó
Megjelent az Egység magazin 

135. száma

Imaidők a következő hétre (november 7-13.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
Angyalok vendégségben

Szakaszunkban – Vájérá (1Mó
zes 18–22.) – három an gyal  
jön vendégségbe a gyen gélke
dő Ábrahámhoz, és közlik vele, 
hogy egy év múl va Sára fiút 
szül ne ki. Ezek után ugyanezen 
an gya lok felforgatják a vétkes 
Szo do mát, ahonnan előbb ki
men tik Lótot, feleségét (aki 
hát ra néz és sóbálvánnyá lesz) 
és két hajadon lányát. Ábra
hám Grárba megy. Megszüle

tik Izsák. Sára elkergeti Hágárt 
fiával, Ismaéllel együtt, mi után 
nem akarja, hogy az együtt 
örö köljön Izsákkal. Ezután kö
vetkezik – a tizedik meg pró
bál ta tás – az Ákédá, mely nek 
során Isten felkéri Áb ra há mot, 
ál dozza fel egyetlen sze retett 
fiát, Izsákot. Az utol só pillanat
ban égi hang aka dá lyozza meg 
Izsák feláldozását. Helyette egy 
kost áldoz fel Ábrahám.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes 
Kidus; 15.30 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  16.00 Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban) 
  17.00 A Machpéla barlang jelentősége 
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora;
  a Jiddis Akadémia 4. előadása

Óbudai Zsinagóga 
(III., Lajos utca 163.)

Szombat: 9.15 
Hetiszakasz 
  a kabbala tükrében
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Hétfő-péntek 
  (munkanapokon): 
  6.30 Reggeli ima
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
HELySZíNVÁLTOZÁS!

Imák és kidusok: Residence Hotel
(I., Fortuna utca 4. 

– 80 méterre a zsinagógától)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi előadá sa; 
  18.30 Szombat
  fogadás, Kidus

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

A magazin október 
havi számának fó
kuszában az oktatás 
áll. A Rebbe három 
leveléből az oktatás 
három aspektusáról 
kapunk különleges 
tanítást. Megismer
hetjük, hogy taní
tották a zsidó gyere

Egy másik inter
júban a Szájrólszáj
ra – JiddisMagyar 
szógyűjtemény című 
gyűjteményes köte t 
újbóli kiadása kap
csán Oberlander Bá
ruch rabbi segítségé
vel a jiddis szavak vi
lágában bolyongunk 

keket egykor – és hogy mű
ködnek a hagyományos zsidó 
oktatási modellek ma. Szilánk 
Zsuzsa, aki évek óta szervezi 
az EMIH hittanoktatási prog
ramját, egy interjúban az új 
hittankönyvet mutatja be. 

A Judapest anno rovatból 
ezúttal az első magyar zsidó 
gimnáziumról olvashatunk. A 
ma a Radnóti Miklós Általá
nos Iskolának és Gimnázium
nak otthont adó épület törté
nete éppúgy izgalmas fordu
latokban bővelkedik, mint az 
intézmény létrejöttének his
tóriája. 

– melyek által megismerjük a 
háború előtti magyar zsidóság 
néhány különleges szokását. 
„A háború után a túlélők je
lentős része már nem használ
ta ezeket a kifejezéseket, leg
inkább azért, mert eltűnt a tér, 
amelyben használták. Megla
zult a zsidó közösségi élet, sok
szor a vallás és a hagyomány 
se volt olyan erős, ezért a belső 
kódokat már nem használták” 
– mondta el Oberlander rabbi. 

Éceszgéber rovatunk ven
dégszerzője ezúttal Szalai Kál
mán, a TEV titkára, aki a Jobbik 
politikai szerepléséről értekezik.

Miért olyan nagy dolog az 
otthonunkban fogadni másokat?

A Talmud azt tanítja, hogy az 
uta zók megvendégelése olyan 
ne mes tett, amely ebben a világ
ban és az eljövendő világban is 
ju talmat érdemel. Vajon miért?

Mikor valakit beengedünk az 
otthonunkba, az olyan, mintha 
az illetőnek a személyes szenté
lyünkbe biztosítanánk belépést. 
A szentélybe, amely a titkainkat 
őrzi, s amelybe, másokat been
gedve, sebezhetővé válhatunk.

Hetiszakaszunk elején ol
vashatjuk, hogy Ábrahám a sát
ra előtt ül, hogy az arra járókat 
behívhassa és vendégül láthassa. 
Ábrahám ekkor már 99 éves, és a 
körülmetélést követő harmadik 
napban jár, amikor a fájdalmak a 
legintenzívebbek. Hogy lábado
zása alatt támaszt nyújtson Áb
rahámnak, nem kisebb méltóság 
látogatja meg, mint maga Isten!

Ekkor azonban váratlan dolog 
történik: a sivatagot átszelő no
mádok tűnnek fel a színen. A hő
ség mármár elviselhetetlen, Áb
rahám komoly fájdalmakat él át, 
és mindeközben Isten teszi nála 
tiszteletét. Vajon mit kéne tennie?

Mit tennénk mi hasonló hely
zetben? Talán elfordítanánk a 
tekintetünket, eljátszva, hogy a 

jószándék megvan, hogy ven
dégül lássuk az éhes vándoro
kat – végül is ott ülünk a bejá
ratnál –, csak éppen elkerülték a 
figyelmünket? Vagy arra hivat
koznánk, hogy az Istennel foly
tatott diskurzus fontosabb, mint 
a jó eséllyel bálványimádó no
mádok megvendégelése? 

Ábrahám egy pillanatig sem 
tétovázik: helyéről azonnal fel
pattanva kifut a sátor biztonsá
gos hűvöséből, hogy a meleggel 
és fájdalmával dacolva – és Is
tennel folytatott párbeszédét fél
beszakítva – otthonába hívja a 
megfáradt utazókat.

A Talmud a történetből azt a 
tanulságot vonja le, hogy mások 
megvendégelése még Isten foga
dásánál is fontosabb! 

A fenti micva megtartásának 
lehetősége pedig bárki számára 
nyitott. Mások megvendégelésé
nek legfontosabb eleme ugyanis 
nem a roskadásig megrakott asz
tal, hanem az, hogy készségesen 
kinyissuk otthonunkat mások
nak, s ezzel kicsit saját magunkat.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Levi Avtzon rabbi írása 

nyomán.
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Velem és a Rebbével történt

Három dollár három megmenekülésért

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

1990ben Torontóba hívtak, 
hogy egy női konferencián tart
sak beszédet. Útban hazafelé 
átutaztam New yorkon, és úgy 
döntöttem, hogy ellátogatok a 
Rebbéhez, aki éppen egydolláro
sokat osztogatott, hogy jótékony
ságra buzdítsa az embereket. Ha
talmas sor fogadott, de beálltam, 
mert egy bizonyos ember számá
ra mindenképpen áldást akar
tam kérni. Amikor rám került a 
sor, elmondtam, kinek szeretnék 
áldást kérni. A Rebbe azonban 
egy kézmozdulatával elutasította 
a kérésemet. Ebből megértettem, 
hogy az illetőnek nincs szüksé
ge áldásra. Adott viszont három 
dollárt. Azt mondta, hogy a 
gyermekeimnek szánja.

Amikor továbbléptem, hirte
len sírásban törtem ki. Valaki
nek áldást szeretem volna kér
ni, de nem sikerült. Három dol
lárt kaptam a gyermekeim szá
mára, ők azonban sokkal többen 
voltak ennél. Ráadásul mindany
nyian jól voltak, nem volt szük
ségük isteni beavatkozásra. Leg
alábbis ezt gondoltam. Amikor 
azonban hazaértem Angliába, 
nagyon furcsa dolog történt. Já
ték közben Moishie nekirohant 
a bejárati ajtónak, és betörte az 
ajtó üvegét. Amikor visszarán
totta a kezét, egy üvegszilánk 
mély sebet ejtett a karján.

Bevittük a kórházba, ahol 
megoperálták. A műtét után ki
jött az orvos, és azt mondta: „A 
vágás kevesebb, mint egy milli
méterrel az ütőere mellett ha
ladt el. Nem tudok mást mon
dani, mint hogy valaki fentről 
mozgatta a szálakat”.

Azonnal megértetem, hogy 
ez a Rebbe által adott dollárok

Tzirel Weinbaum a Londoni Zsidó Családi Központ igazgatója. 
Férjével, Dr. Bunim Weinbaummal Hampstead Gardenben, London 

egyik elővárosában élnek. Az interjú 2007 augusztusában készült.

megtudtam, hogy valaki éppen 
New yorkba készül Londonból, 
megkértem, hogy kérje a Rebbe 
áldását a felgyógyulásom érde
kében. A Rebbe megáldott és 
azt kérte, hogy ellenőriztessük 
a mezuzáinkat. A férjem leszed
te a mezuzákat, mindegyiket egy 
külön borítékba tette, feljegyez
te, hogy melyik ajtófélfához tar
tozik, és elvitte egy szakértőhöz. 

Ez körülbelül hat hónappal 
Levi születése után történt. Ak
koriban az ülés okozta a legna
gyobb fájdalmat. Nem csoda, 
hogy mennyire meglepődtünk, 
amikor a szófer elmondta, hogy 
hol talált hibát: a konyhaajtón 
lévő mezuzában – éppen, ahol 
a legtöbb időt töltöttem –, azok
ban a szavakban, hogy „amikor a 
házadban ülsz”, a betűk háta meg 
volt törve.

Természetesen azonnal ki
cseréltük a tekercset, a hátam 
pedig lassan kezdett rendbe jön
ni. Nemcsak, hogy nem kénysze
rültem tolókocsiba, ahogy az or
vosok megjósolták, hanem még 
három gyermeknek adtam éle
tet: Mushkynak, Shmulienak és 
Mendelnek.

Úgy tartom, hogy ők a Rebbe 
gyermekei, hiszen a Rebbe áldá
sa nélkül sohasem születtek vol
na meg.

Tzirel Weinbaum

ságokat hordott szét kerékpárral 
a környező zsinagógákba. Álta
lában fél órával a szombat bejö
vetele előtt ért haza. Akkor azon
ban hiába vártuk. Ehelyett egy
szer csak megszólalt a csengő. Az 
ajtóban egy férfi állt, kezében a 
fiam félbetört biciklijével. Mel
lette ott állt Shimmy is.

„Nagyon sajnálom” – mond
ta a férfi megtörten. „Éppen be
fordultam a sarkon, és nem vet
tem észre. Elütöttem”. Engem 
csak az érdekelt, hogy mi tör
tént Shimmyvel. Megkértünk 
egy közelben lakó orvost, hogy 
vizsgálja meg. Miután a fiam el
mesélte a baleset részleteit, az or
vos a következőt mondta: „Az a 
szerencse, hogy az ütközés pilla
natában a pedál éppen fent volt. 
Máskülönben a lábával éppen az 
történt volna, mint a biciklivel. 
így elég lesz jegelni egy pár na
pig, és minden rendbe jön. Hálát 
adhatnak Istennek a csodáért”. 

biztos lehetsz benne, hogy ez így 
is van. Ha azonban szükséged van 
az áldásra, akkor a Rebbe gon
doskodik róla, hogy meg is kapd.

A Rebbe áldásának erejét már 
korábban, a 11. gyermekem, Le
vi születésénél is megtapasztal
tam, 1988ban. Vajúdás közben 
eltört két csigolyám. Először 
nem tudtam, hogy mi történt, 
csak fájdalmat éreztem a hátam
ban. A fájdalom olyan erős volt, 
hogy alig bírtam megmozdulni 
és csak a fekvés segített valame
lyest. Nem voltam alkalmas arra, 
hogy ellássam az újszülöttemet. 

Amikor visszatértem a kór
házba, hogy segítséget kérjek, 
az orvosok elég barátságtalanul 
fogadtak. „Ennyi gyerek mellett 
mégis mit várt?” – kérdezték. 
Azt is mondták, hogy nagy va
lószínűséggel hamarosan toló
székbe kényszerülök majd.

Felesleges mondanom, hogy 
mennyire elkeseredtem. Amikor 

kal áll összefüggésben, és azon 
kezdtem aggódni, hogy mi lesz 
a következő próbatétel.

A rá következő péntek reggel 
a legidősebb fiam, Shimmy, új

A harmadik gyermekem bal
esete néhány nappal később kö
vetkezett be. A lecke világos volt: 
Ha a Rebbe azt mondja, hogy 
nincs szükséged áldásra, akkor 

Facebook Tanház

Virtuális 
Bét Midrás

Megyeri Jonatán

20:00

A zsidó filozófia 
alapjai

Oberlander Báruch

19:00

Hétfő: Zohár, a Ragyogás Könyve, a zsidó misztika alapműve (19)

Kedd: Hászid történetek és mesék (29)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (30)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
A nő áldása az életre

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: A lombikprogram áldás vagy átok? (3)
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Kóser konyha

Müzliszelet
tej és tojásmentes

3 1/3 pohár zabpehely
2/3 pohár méz
1/2 pohár barna cukor
2/3 pohár teljes kiőrlésű liszt
1 kk. só
1 kk. vaníliakivonat 
  (elhagyható)
1/2 pohár étolaj 
  vagy kókuszolaj
összesen három pohár 
  „töltelék”: mazsola, dió, 
  mogyoró, mandula, 
  tőzegáfonya, csokicsipsz, 
  kókuszreszelék, napraforgó, 
  len, szezám vagy tökmag 

A hozzávalókat egy nagy tál
ban alaposan összekeverjük, 
kicsit megnedvesített kéz
zel egyenletesen sütőpapír
ral bélelt tepsire nyomkod
juk, majd 170180 fokos sü
tőben mintegy 20 perc alatt 
megsütjük. A sütőből kivé
ve azonnal felkockázzuk (ne 
ijedjünk meg, ilyenkor még 
puha, és a kés alatt kissé szét
esik), majd hagyjuk kihűlni 
és egyben megszilárdulni – 
ha van türelmünk kivárni. Jól 
záródó dobozban néhány hé
tig eláll.

Tórai törvények a Kúria konferenciáján
Erkölcs és jog címmel tartottak 
szakmai konferenciát a Kúrián. 
Az egyes témákat kétkét előadó 
dolgozta fel: egyikük minden 
esetben egy jogtudós, másikuk 
egy történelmi egyház képvise
lője volt. Az előadók között sze
repelt pl. Erdő Péter bíboros és 
Sulyok András, az Alkotmánybí
róság elnöke is. 

Az egynapos konferencia dél
utáni szekciójában Köves Slomó 

rabbi és dr. Czine Ágnes alkot
mánybíró tartott előadást „Jog
alkalmazás és erkölcs: erkölcsi 
tartalmú jogfogalmak a gyakor
latban” címmel. 

Köves rabbi a konferencián szót 
ejtett arról, miért csak fizikai bün
tetést alkalmaz a zsidó jog és miért 
nem ismeri a szabadságvesztést. 
Beszélt a zsidó bíróság működésé
ről, különös tekintettel arra, miért 
nevezték „vérbíró Szánhedrinnek” 

azt a testületet, amely 70 év alatt 
egynél többször hajtott végre ha
lálbüntetést. Végezetül arra tért ki, 
milyen relevanciája van minden
nek napjainkban: „Érdemes meg
határozni a bibliai törvények és a 
belőlük eredeztetett büntetések 
jelentőségét egy olyan világban, 
amelyben e jogok és szankciók al
kalmazása jó kétezer éve még a ha
gyományőrző zsidó közösségben 
is erősen korlátozott.” 

Kérdezd a rabbit!

Az első megtérés, a manna és Mirjám vétke
Ezen a héten három rövid kér
dést válaszolunk meg, melyek 
– a múlt hetihez hasonlóan – a 
Virtuális Bét Midrás keretében a 
Facebookon tartott élő Kérdezd 
a rabbit! beszélgetés során hang
zottak el. Csatlakozzanak önök 
is a zsido.com és a Budapesti Tal
mud Egylet Facebookoldalához 
és tegyék fel Oberlander Báruch 
rabbinak a kérdéseiket – tabuk 
nélkül!

Kérdés: Ádám, Éva, sőt a kígyó 
is bűnt követett el, mégsem tér
tek meg, nem csináltak tsuvát. 
Ugyanakkor Káin panaszkodott, 
hogy túl nagy büntetést kapott, 
de nem kért elnézést a bűnéért. 
Lehet, hogy az első család nem 
ismerte a tsuva fogalmát?
Válasz: A Midras Brésit rábá 
(22:13.) azt írja, hogy Káin tsuvát 
csinált, megbánta, hogy megöl
te a testvérét. Ugyanitt találjuk, 
hogy apja, Ádám tőle tanulta 
meg, hogyan kell megtérni. A 
Talmud (Éruvin 18b.) azt is mond
ja, hogy Ádám tsuvát csinált, 
ami miatt többet közt 130 éven 
át böjtölt.

***
Kérdés: A zsidók negyven évet 
vándoroltak a pusztaságban és 
ezalatt mannát ettek. De mivel 
táplálták az állataikat?
Válasz: RáSI szerint (2Mózes 
16:21.) az állatoknak a maradék 
mannából adtak enni, amit nem 
gyűjtöttek össze. A Tóra azt írja 
a mannáról, hogy „mikor pedig 
a nap melegen sütött, elolvadt” 
(2Mózes 16:21.). Erre RáSI azt írja: 
„Mit jelent az, hogy elolvadt? Ez 
arra vonatkozik, ami a földeken 
maradt és vízfolyásokká válto
zott. Ebből az őzek és a szarva
sok ittak, és a világ népei ezek
ből levadásztak néhányat, és 
rajtuk keresztül megízlelhették a 
mannát, s ily módon tudomást 
szereztek Izrael dicséretreméltó
sá gáról”.

Az arámi nyelvű Tárgum Jo
natán (uo.) szerint csak kóser ál
latok kóstolták meg a mannát. 
Ezzel szemben a Jálkut Röuvéni 
(Bösálách) szerint a manna zöldsé
get is hozott magával, és az álla
tok azt ették. 

A pozsonyi Chátám Szofér 
(Chu  lin 88b. Toszáfot elához) szerint az  

állatok számára termett növény 
a sivatagban, hogy ne egyék meg 
a mannát, de ez emberi fogyasz
tásra alkalmatlan volt. 

Az Imré Sámáj (Bösálách 16:4.) 
szerint nem egyértelmű, hogy az 
érev ráv (vagyis azok az egyipto
miak és más népből való embe
rek, akik a zsidókhoz csatlakoz
tak a kivonuláskor – 2Mózes 12:38.) 
evette mannát. 

***
Kérdés: A múlt heti tórai szakasz
ban olvastuk Mirjám történetét, 
akinek hét napra ki kellett vonulni 
a táborból a pletykálkodása miatt. 
A nép pedig nem indult nélküle to
vább, megvárták őt  (4Mózes 12. fej.). 
Mit jelent ez? Hét napig nem is je
lent meg a füstoszlop, ami jelezte 
a zsidóknak, hogy indulniuk kell 
(2Mózes 40:36–38.), vagy figyel
men kívül hagyták, hogy megvár
hassák Mirjámot? 
Válasz: Valószínűleg a füstosz
lop jelzése ellenére is marad
tak, hogy megvárhassák, amíg 
Mirjám újra visszatérhet a tá
borba.

Oberlander Báruch


