
גוט שבת

KIADJA: CHABAD-LUBAVICS ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET

23. évfolyam 12. szám • Ára: 330 HUF • ב׳׳ה

Gyertyagyújtás Budapesten: 15:35 • פרשת וישלח • .4 .12 .2020 • י׳׳ח כסלו תשפ׳׳א • Szombat kimenetele: 16:45

Adománygyűjtés 
a Zsilip bővítéséért

Kedves Barátaink!
Bölcseink azt tanítják, hogy 
„az ima, a megtérés és az ado-
mányozás, elűzik fejünk fölül a 
rossz ítéletet”.

Mint tudjátok, a Zsilip fel-
újítási munkái ezekben a na-
pokban is folytatódnak, azon-
ban a munkálatok befejezésé-
hez még hiányzik jó pár millió 
forint. Nincs túl kicsi adomány, 
min den forintra nagy szükség 
van. Arra kérlek benneteket, 
hogy nyissátok meg szíveteket 
úgy, mint pénztárcátokat, és 
járuljatok hozzá ahhoz, hogy 
a Zsilip végre minden oda ál-
modott funkciójával szolgálja 
az egyre növekvő igényt.

Adakozni a lent található 
linken tudtok: ki-ki a lehető-
sége szerinti összeggel já rulhat 
hozzá ehhez a nemes cél hoz.
http://adomany.zsilip13.hu/

Glitsenstein Smulik és Sosi

Idén még fényesebben fognak ragyogni 
a chánukai gyertyák

A 2020-as polgári év sokak em-
lékezetének, de a 21. századnak 
biztosan az egyik legnehezebb 
éve volt. A koronavírus-járvány 
felbolygatta a mindennapi éle-
tünket, a zsidó ünnepeinket sem 
tudjuk a megszokott keretek kö-
zött megtartani. Az elmúlt több 
mint húsz évben hagyománnyá 
vált Nyugati téri gyertyagyújtás 
is elmarad, legalábbis vidám tö-
meg most nem énekelheti ott a 
Máoz cur kezdetű dalt.

Azonban, hála az Örökkévaló-
nak, a zsidó hagyomány nem egy 
rigid forma, és a fény utat tör ma-
gának! Ha nem is a szokásos mó-
don, de idén is fellobbannak a köz-
téri méteres chánukiák lángjai, így 
a nagyobb csomópontokon most 
is világítani fog a szentélybeli cso-
da, mely így egy kis melegséget 
tud csalni az arra járók szívébe. 

Ugyan nem a Nyugati téren, 
de online térben minden este 
találkozhatunk, így pedig az ed-
digi néhány ezres ünneplő kö-

zösség a többszörösére nőhet. 
Chánuká mind a nyolc estéjén 
egy-egy rabbi invitálja virtuáli-
san az otthonába vagy zsinagó-
gájába a nézőket, hogy egy taní-
tás után meggyújtsák az éppen 
aktuális számú gyertyát. 

Az egyórás bejelentkezéseket 
műsorvezető segítségével előre 
felvett beszélgetések, zenei betétek, 
versmondások stb. fogják színesí-
teni. Az első este Köves Slomó rab-
bi Óbudáról, a másodikon Faigen 
Sámuel rabbi Debrecenből, a har-
madikon Myers Menáchem rab-
bi Szentendréről, a negyediken 
Oberlander Báruch erzsébetváro-
si otthonából, az ötödiken Fuchs 
Jehosua rabbi Miskolcról, a hato-
dikon Glitzenstein Sámuel rabbi 
Újlipótvárosból, a hetediken Faith 
Áser rabbi a Budai Várból, az utol-
só estén pedig Stell Ájzik rabbi 
Újbudáról fog bejelentkezni.

Az estéken, melyeken rabbi-
jaink vállalták a házigazda sze-
repét, egy-egy szervezetünk is 

bemutatkozik. Elmesélik, hogy 
miképp birkóztak meg eddig a 
vírushelyzettel, illetve hogyan 
segítették a rászorulókat – gon-
doljunk csak arra, hogy a Cedek 
Szeretetszolgálat a járvány alatt 
is végig nyitvatartotta népkony-
háit, vagy hogy diákjaink ho lo-
kauszt túlélőknek visznek cso-
magokat stb.

A „hivatalos”, mindenki szá-
mára elérhető egyórás progra-
mokon kívül a zsinagógák sa-
ját programokat is szerveznek a 
közösségeik számára, illetve az 
AlefKids a gyermekeknek szá-
mára készül érdekességekkel.

Idén Chánukákor tehát még 
fényesebben fognak ragyogni 
otthonaink, mert saját chánukai 
menóráink mellett a képernyő-
ről is az ünnep lángjai fogják on-
tani a fényt. Adja az Örökkéva-
ló, hogy a Chánuká fényei se-
gítsenek feloszlatni a vírus által 
hozott sötétséget és minél hama-
rabb hozza el a Messiást!

Gyászhír
Őszinte részvétünket fejezzük 
ki főszerkesztőnknek és mun-
katársunknak, Steiner Zsófiá-
nak és Dénes Annának nagyma- 
májuk elhunyta miatt. Spindler 
Éva olvasóink előtt sem lehet 
ismeretlen, hiszen a háború 
előtti zsidó életről szóló törté-
netei sokszor szerepeltek heti-
lapunkban és az Egység újság-
ban is. Temetésére kedden ke-
rült sor a Gránátos utcai orto-
dox temetőben. Az elhunytat, 
akit barátai és rokonai kísér-
ték utolsó útjára, Köves Slomó 
rabbi méltatta. A család a ha-
gyományoknak megfelelően 
az elhunyt (Bráchá bát Cháná 
Gitl) lelkének felemelkedésére 
– leiluj nismátá –  Misna-ta-
nulást tart interneten keresz-
tül. Emlékéből fakadjon áldás.
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Zsidó híradó
Az Izraeli Nemzeti Könyvtár 

új büszkesége

Imaidők a következő hétre (december 5-11.) 
AZ ISTENTISZTELETEKEN MASZK VISELÉSE KöTELEZő!

Hetiszakasz
Jákob és Ézsau útjai végleg elválnak

Szakaszunkban – Vájislách 
(1Mó zes 32:4–36:43.) – Jákob  
és népes családja úton van ha-
za felé. Útközben találkozik fi-
vérével, Ézsauval, és egy drá mai  
jelenetben kibékülnek, majd 
végleg elválnak útjaik. Miköz-
ben hazafelé tartanak Kánaán-
ba Jákob idős apjához, Izsák-
hoz, Schemben a helyi törzsfő-

nök fia elcsábítja és megerősza-
kol ja Jákob egyetlen lányát, 
Di nát, kinek két fivére, Simon 
és Lévi vé res bosszút áll a helyi 
lakosságon. A szakasz Benjá-
min szü letésével és Ráchel ha - 
lálával, valamint Ézsau és Edom  
nem zetségeinek és korabeli ki-
rályainak felsorolásával végző-
dik.

Talmud Egylet 
– Sász Chevra Zsinagóga 

(VI., Vasvári Pál u. 5.)
Szombat: 9.15 Reggeli ima, majd süteményes 
Kidus; 15.25 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  15.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
A KIJÁrÁSI KOrLÁTOZÁS MIATT úJ IDőpONT:
péntek: 16.00 József és testvérei közötti viszály
  (Szabó György Menáchem előadása); 
  17.00 Kábálát Sábát, majd süteményes Kidus;
  18.00 A Jiddis Akadémia 6. 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: 17.30 Tanulás 
  18.00 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári Zsinagóga 
(I., Táncsics M. u. 26.)

Szombat: 
  9.15 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima
péntek: 
  17.00 Szombatfogadás

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

David Blumberg, az Izraeli 
Nemzeti Könyvtár elnöke nyi-
latkozta, hogy intézményük új 
büszkesége, hogy a teljes Sze-
nes Hanna-hagyaték kezelé-
sükbe került.

Szenes Hannát az egyik leg-
nagyobb cionista hősként tart-
ják számon, kinek budapes-
ti kivégzése után otthoni ágya 
alatt egy bőröndben találták 
meg hagyatékát: általa írt ver-
seket, dalokat, naplókat és le-
velezéseket, továbbá írógépét 
és fényképezőgépét. A hősnő 
hagyatékát évtizedekig Izra-
elben élő rokonai gondozták, 
mely most a jeruzsálemi fő-
könyvtárhoz került. Azon kí-
vül, hogy most már teljesen 
biztosított a Szenes-hagyaték 
jövője, külön jó hír, hogy a 
Nemzeti Könyvtár teljes digi-
tá lis hozzáférést biztosít az ira-
tokhoz.

Az archívumban természe-
tesen megtalálható Szenes hí-
res verse az Éli Éli, vagy más cí-
men a Séta a Készária felé, me-
lyet többen is megzenésítettek, 
– magyarul így hangzik:

„Istenem, Istenem,
Soha ne legyen vége
A fövenynek, a tengernek, 
A víz morajának,
Az égragyogásnak,
Az emberi imának.” JELENTKEZZ! WWW.ZSIDOGIMNAZIUM.HU

OTTHON 
AZ ISKOLÁBAN

Szökőín – a jó és a rossz 
küzdelmének szimbóluma

Ahhoz, hogy egy hús kóser le-
gyen, egy sor eljáráson kell átes-
nie: a Tóra szerint tiszta állatot 
a megfelelő módon kell levágni, 
aztán a húsát áztatni kell, majd 
sózni, végül pedig leöblíteni. 
Ezenkívül az állat szökőina sem 
fogyasztható. Utóbbiról az e heti 
tórai szakaszunkban tanulha-
tunk.

Jákob, a zsidó nép ősapja egy 
angyallal küzdött, aki Bölcseink 
tanítása szerint nem más volt, 
mint Ézsau spirituális megfe-
lelője, a köztük lévő harc pedig 
azt hivatott eldönteni, hogy mi-
ként fog alakulni a másnap sorra 
kerülő esetleges küzdelem Jákob 
és testvére, Ézsau között. 

Bár Jákob győzedelmeske-
dett, az angyalnak sikerült „meg-
érintenie” Jákob csípőjét, ami 
Bölcseink szerint a szökőiná nak 
komplett kitépését jelentette. Az 
eset valamennyiünk életében a 
mai napig nyomot hagy, ugyan-
is innen eredeztetjük a tilalmat, 
hogy a comb szökőinát nem esz-
szük. És nem csak azt nem. Mi-
vel az ín eltávolítása bonyolult 
folyamat, a gyakorlat az, hogy az 
állat húsának ezt körülölelő ré-
szét egyáltalán nem fogyasztjuk.

Ez a szokás kiválóan szemlél-

teti, hogy valójában miben is áll a 
zsidóság különlegessége. A Tóra 
időnként számunkra megfogha-
tatlan, spirituális eseményekről 
számol be, amit csupán az em-
beri értelmünkre támaszkodva 
nem tudnánk annak teljességé-
ben megérteni, ám egy hétköz-
napi, gyakorlatban teljesíthető 
szo kás által mégis tudunk hozzá 
kapcsolódni. 

Hetiszakaszunk a jó és a rossz 
a küzdelméről szól, egy globális 
prob lémáról, ami mindnyájun-
kat érint, s amelyben a résztve-
vők szerepe, hovatartozása 
gyak ran számunkra is bizonyta-
lan. Isten azonban nem akarta, 
hogy csupán a gyakorlat kusza-
sága okán egyáltalán ne is foglal-
kozzunk a kérdéssel, így, a szö-
kőín tilalmával, egy nagyon is 
gyakorlati kapcsolódást terem-
tett számunkra ahhoz, hogy 
meg emlékezhessünk Jákob és 
Ézsau örök harcáról, a jó és a 
rossz küzdelméről, amely csak 
a Messiás eljövetelével fog meg-
szűnni. Jöjjön el mihamarább, 
még a mi időnkben.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Tali Loewenthal rabbi 

írása nyomán.
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Velem és a rebbével történt

Egyetlen tett többet ér ezer szónál

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Apám, Chaim Gutnick rabbi a 
második világháború elől mene-
kült Ausztráliába, így én már ott 
születtem. Rabbinikus munkája 
során apám elsősorban a Rebbe 
útmutatásaira támaszkodott. 
Alább az általa elmesélt történe-
tekből idézek fel néhányat.

1965-ben apám ellátogatott 
a Rebbéhez. Elpanaszolta neki, 
hogy bár tehetséges szónoknak 
tartják, nagyon sok meghívást 
kap és beszédeivel egyaránt ké-
pes megnevettetni vagy köny-
nyekre fakasztani az embereket, 
mégsem érzi úgy, hogy valódi 
változást tudna előidézni a sza-
vaival. „Több ezer beszédet tar-
tottam a karrierem során, de va-
jon hány esetben tudtam igazán 
hatni a hallgatóságra? Azok kö-
zül, akiket meghatottak a szava-
im, vajon hányan változtattak az 
életükön?” – tette fel a kérdést.

A Rebbe így felelt: „Ha meg-
győződéssel és átéléssel beszél, 
a szavai az emberek szívébe ha-
tolnak az ön tudta nélkül is. Ha 
azonban valóban látni szeret-
né a szavai hatását, akkor gya-
korlati dolgokról kell beszélnie, 
nemcsak az elméletről. Ahelyett, 
hogy a szombat vagy a kóserság 
általános jelentőségét méltatná, 
inkább arra kellene ösztönöznie 
a hallgatóságát, hogy minél töb-
bet tartsanak be ezekből az elő-
írásokból. Javasolja nekik, hogy 
valamilyen gyakorlati dolgot vé-
gezzenek el, legyen szó bármi-
lyen csekélységről is, és látni fog-
ja az eredményt”.

Apám nagyra értékelte a 
Rebbe tanácsát és azonnal neki-
látott a megvalósításának. Ami-
kor ezek után a szombatról be-
szélt, arra kérte a közönség sora-
iban ülő, nem vallásos zsidókat, 
hogy mondjanak le a szomba-
ti tűzgyújtásról, vagy adjanak 
fel egy kisebb dolgot, például a 

májú leveléhez a következő utó-
iratot fűzte: „Mi a helyzet azzal a 
balaklavai zsidó lánnyal, aki olyan 
hosszú levelet írt nekem?”

Apám nagyon meglepődött. 
Vajon miért utalt a Rebbe zsidó-
ként a betérésére váró lányra? Ez 
nyilván üzenet volt, így egy má-
sik rabbi társaságában azonnal 
felkereste a lány szüleit. Hosz-
szas beszélgetés után a lány édes-
anyja bevallotta, hogy valójában 
zsidó, csak korábban nem akar-
ta ezt felfedni a holokauszt miatt.

A lány tehát maga is zsidó 
volt, így nem volt szükség a be-
térésre. Csatlakozott a közössé-
günkhöz, férjhez ment és szép 
családja lett.

Nem sokkal később, amikor 
apám személyesen találkozott a 
Rebbével, feltette neki a kérdést, 
hogy honnan tudott a lány való-
di származásáról. „Mi, hászidok, 
tudjuk, hogy a Rebbe képes ilyes-
mire, de hadd vegyem a bátorsá-
got, hogy megkérdezzem: van-e 
valamilyen racionális magyará-
zata a dolognak?”

A Rebbe elmosolyodott és így 
szólt: „Csak egy zsidó lány írha-
tott ilyen levelet”.

Apám ebből azt a tanulsá-
got vonta le, hogy a Rebbe min-
den zsidóról gondoskodni akar. 
Nemcsak az elmélet szintjén, 
hanem gyakorlati módon is. A 
Rebbe nem engedte elveszni ezt 
a gyökereitől elszakított zsidó 
lányt sem, ezért gondoskodott ar-
ról, hogy visszatérjen a népéhez.

Mordechai Gutnick rabbi 

ez jót tesz önöknek, és én, mint a 
rabbijuk, ugyanezt fogom mon-
dani” – fordult a hallgatósághoz.

Nem sokkal az egyik ilyen 
beszéde után apám találkozott a 
zsinagógájában egy holokauszt-
túlélővel. Ez az ember nem volt 
vallásos, így, miután már har-
madszorra is megjelent a zsi-
nagógában, apám megkérdezte, 
hogy minek köszönheti a láto-
gatását. „Hallottam, amikor azt 
kérte, hogy ne dohányozzunk 
szombaton. A következő szom-
baton, amikor munkába men-
tem, elhatároztam, hogy meg-
teszem önnek ezt a szívessé-
get, és nem gyújtok rá. Azután 
arra gondoltam, hogy ha már le-
mondtam a szombati dohány-
zásról, mit keresek az irodám-
ban? Így hát felálltam, és eljöt-
tem ide. Azt hiszem, a további-
akban is eljövök majd, sőt lehet, 
hogy még kidust is csinálok.”

Ez volt a Rebbe tanácsában 
rejlő csoda – egy kis dolog, egy 
apró kérés képes hegyeket meg-

kérnék az emberektől valami-
lyen apró, gyakorlati vállalást.

Egy másik esetben egy 
Balaklavában élő, tizenhat éves 
lány jelent meg apámnál, és kö-
zölte, hogy szeretne betérni a 
zsidóságba. Miután apám meg-
győződött arról, hogy komolyak 
a szándékai, elvitte a helyi vallási 
bíróság elé. A bét din tagjai azon-
ban visszautasították, mert túl fi-
atalnak ítélték egy ekkora dön-
tés meghozatalához. Azt mond-
ták, hogy jöjjön vissza néhány év 
múlva.

A lány azonban annyira a szí-
vére vette az elutasítást, hogy bele-
betegedett. Nem evett, nem aludt, 
és a szülei nagyon aggódtak érte. 
Ekkor apám azt javasolta neki, 
hogy írjon a Rebbének és kér-
je a tanácsát. A lány hosszú leve-
let írt, melyben részletesen meg-
fogalmazta, hogy miért akar zsi-
dó lenni, és kérte a Rebbét, hogy 
engedélyezze a betérését. Nem ka-
pott választ, azonban a Rebbe egy 
apámnak küldött, egészen más té-

szombati dohányzást. „Szeret-
ném, ha megtennének nekem ez 
a személyes szívességet. Az or-
vosok is azt mondják majd, hogy 

mozgatni. Miután apám velem 
is megosztotta ezt a módszert, 
én is alkalmazni kezdtem. Nincs 
olyan beszéd, melynek során ne 

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 (23)

Kedd: Hászid történetek és mesék (33)
Szerda: Kérdezd a rabbit! (34)

Csütörtök: Hetiszakasz a kabbala tükrében: 
Amit az álmok mesélnek…

Faith Aser

21:00

Kedd: Zsidó misztika
Csütörtök: Zsidó vallásjog

A zsido.com 
Facebook-oldalán 

élőben

Vasárnap: Egy új Tóra megírása és számítógépes vizsgálata

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 1,500 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 ONE DEED IS WORTH A 
THOUSAND SERMONS
RABBI MORDECHAI GUTNICK 

Generously
sponsored

by the

Iam the son of Rabbi Chaim Gutnick, who fled Europe 
during World War Two and made his way to Australia, 
where I was born. In his work as a community rabbi, my 

father was very much guided by the Rebbe, and I would like 
to relate here a few anecdotes which my father had shared 
with me. 
In 1965, my father came to visit the Rebbe and complained 
to him that although he was known as a great orator who 
could make people laugh and cry at the same time, and who 
was invited to speak in many places, he felt that he wasn’t 
making a real difference. “I must have given thousands of 
speeches in my career,” my father told the Rebbe, “but how 
many of them have really hit home? How many people 
have been moved by my speeches to actually change their 
lives?”
The Rebbe responded, “If you speak sincerely and you 
speak with passion, your message will enter the hearts of 
others, whether you know it or not. But if you really want 
to see the effect of your words, then you must speak about 
practical things, not just concepts. Instead of just talking 
about Shabbat or kashrut in general terms, you should urge 
the audience to try to fulfill these mitzvot as much as they 
can. Give them something practical to do — even if it’s just 
one little thing. And then you will see results.”
My father was impressed by the Rebbe’s advice and put it 
into practice immediately. When he spoke about Shabbat 

now he asked the non-observant in his audience to begin by 
not lighting a fire on Shabbat, by giving up one little thing – 
smoking. He said, “I want you to do me this personal favor. 
Your doctors will say it’s good for you, and as your rabbi, I’ll 
also say that it’s good for you.”
Not long after he gave this speech, my father saw in the 
synagogue a man he knew, a Holocaust survivor, who was 
not Torah observant. After the man appeared for the third 
consecutive Shabbat, my father approached him and asked 
him what brought him there. The man answered, “I heard 
you speak about not smoking on Shabbat, and when I went 
to work the next Saturday, I decided to do you that personal 
favor and not smoke on Shabbat. But then I thought to 
myself, if I’m already giving up cigarettes because it’s 
Shabbat, what am I doing here sitting at my office? So I got 
up, and I came here. And now I think I’ll continue attending 
synagogue and maybe I’ll even make Kiddush.”
That was the wonder of the Rebbe’s advice — one little 
point, one little request can open up worlds. And, after my 
father shared this advice with me, I have also followed it. 
There is not a speech that I’ll make where I won’t give the 
audience at the end some small practical thing to take away 
with them.
Another remarkable story concerns a sixteen-year-old 
girl from Balaclava who wanted to convert to Judaism. 
After my father saw how sincere she was, he brought her 
before the local rabbinical court, but the judges turned her 
down; they reasoned that she was too young to make such 
a momentous decision, though they invited her to return 
when she was of age.
But the girl became so anguished that she was unable to 
become Jewish that she fell ill. She’s wasn’t eating, she 
wasn’t sleeping, and her parents were very concerned 
about her. At that stage, my father suggested she write to 
the Rebbe for advice. She did this — she wrote a long letter 
explaining why she felt she had to be Jewish, pleading her 
case for conversion. But she received no response. Instead, 
the Rebbe wrote a postscript in an unrelated letter to my 
father, asking, “What’s happening with the Jewish girl from 
Balaklava who wrote me that long letter?”
My father was puzzled — why was the Rebbe referring 
to her as “the Jewish girl” when she was a prospective 
convert? Understanding this was a message, my father, 
together with another rabbi, immediately set out to see 

ב“ה

ערב שבת פרשת כי תבוא, כ‘ אלול, תשע״ח
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Kóser konyha

Csörögefánk
tejes

3,5 pohár liszt 
80 g vaj
2 ek. cukor
1 dl tejföl
5 tojás sárgája

A hozzávalókat sorban tál-
ba tesszük, és néhány perc 
alatt rugalmas tésztát gyú-
runk belőlük (ha szükséges, 
adjunk még hozzá folyadé-
kot, 1/2 dl vizet vagy rumot).

Az elkészült tésztát leg-
alább egy órán át pihentet-
jük, majd 2 mm-es vastagsá-
gúra nyújtjuk.

Derelyeszaggatóval te-
nyérnyi rombuszokat vá-
gunk a tésztából, a rombu-
szok közepét bevágjuk és a 
tészta egyik csücskét áthúz-
zuk a nyíláson.

Forró olajban 1–2 perc 
alatt mindkét oldalukat pi-
rosra sütjük és porcukorral 
megszórva tálaljuk.

Kérdezd a rabbit!

Ki ül Élijáhu székébe a körülmetélési ünnepségen? 
Újabb kisunokám, Sálom Dov-
ber, Mussie leányom fia brit mi-
lá ünnepségét e hét szerdán, a 
Keren Or zsinagógában tartot-
tuk, szűk körben. A szertartás-
hoz mi azt a méretes, szépen fa-
ragott széket használtunk, amit a 
körülmetélésekre készítettek, és 
melynek támláján az áll nagy hé-
ber betűkkel: „Ez Elijáhu széke.” 

Mire szolgál ez a szék? A ha-
gyomány szerint Élijáhu prófé-
ta minden körülmetélésen jelen 
van, emiatt őt „a brit, a szövet-
ség angyalának” is hívjuk. Élijáhu 
jutalomként kapta meg ezt a fel-
adatot, miután a saját szavai sze-
rint (1Királyok 19:10.): „buzgólkodva 
buzgólkodtam az Örökkévalóért, 
a Seregek Istenéért, mert Izraél fiai 
elhagyták szövetségedet” (lásd Tur 

tam a székről (Ocár hábrit 1. kötet 

192. oldal 2. paragrafus):

Az első szerint a csecsemőt 
leteszik Élijáhu székébe, majd 
a szándák ölbe veszi és visszaül 
vele ugyanerre a székre. 

között. Ilyenkor egy olyan szé-
ket készítenek ki a brit milához, 
amelynek két ülése van. A jobb 
oldali ülés Élijáhué, ide helyezik 
a csecsemőt, amikor behozzák 
a szertartásra, majd a szándák 
ölbe veszi és leül vele a bal olda-
li székrészre. Gyerekkoromból 
ilyen duplaszékre emlékszem, és 
valószínűleg ez volt az elterjedt 
Magyarországon. 

A Chábád irányzat inkább 
az első szokást követi, és csak 
egy széket készítenek elő (lásd a 

lubavicsi rebbe: Igrot kodes 4. kötet 129. 

oldal), de vannak, akik a máso-
dik szokást követik és két széket 
használnak, azonban a harma-
dik szokáshoz hasonlóan a két 
szék egyikét letakarják egy taka-
róval, így az egy széknek néz ki 
(Ászif minhágim vöhánhágot 123. oldal).

Mázl tovot kívánok Sálom 
Dovber unokámnak, és kívánom 
neki: „Ahogy megérett a szövet-
ségkötésre, úgy érjen meg a tó-
ratanulásra, a jó cselekedetekre 
és a zsidó házasodásra!” Omén.

Oberlander Báruch

Jore déá 265. fejezet végén, Prisá uo. 25.). 
Ezért szokás számára egy külön 
széket előkészíteni (Sulchán áruch 

uo. 10.). A Keren Orban lévő szék 
azonban nagyban különbözik at-
tól, amit gyermekkoromban, a 
brooklyni Williamsburgban sok-
szor láttam a pápai közösség brit 
milá szertartásain. 

Ez felkeltette az érdeklődése-
met, és háromféle szokást talál-

A másik szokás a Zohárra hi-
vatkozik (1:93a.), ahol az áll, hogy 
Élijáhunak „egy külön díszes 
széket” készítenek ki az ünnep-
ségre, amelyet szóban ki is jelöl-
nek: „Ez Élijáhu széke.”. Vagyis a 
szándák nem Élijáhu székébe ül 
le a babával, hanem egy másikra, 
a prófétáé pedig üresen marad. 

A harmadik szokás kompro-
misszumot köt a két hagyomány 


