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Sãrbãtoare la Sinagoga „Yeshua Tova“
cu prilejul inaugurãrii

Eveniment memorabil
în via]a ob[tii noastre
La Templul Coral a avut loc, în ziua de 21 februarie
a.c., un eveniment cu totul special: solemnitatea
pregãtirii a 192 de Suluri de Tora pentru a fi trimise în
Þara Sfântã, un fel de „Alia a acestor obiecte rituale“,
cum s-a exprimat preºedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer. De-a lungul anilor, au mai fost trimise în Israel
3.000 de suluri, ca un mesaj tãcut din partea celor
dispãruþi în Holocaust, al celor plecaþi dupã rãzboi,
populaþia evreiascã fiind în scãdere de la 800.000, în
1939, la circa 8.000 - 10.000 în prezent. Sulurile trimise
vor fi restaurate ºi, în caz de nevoie, vor fi parþial
retrocedate. La solemnitate - care a inclus ºi purtarea
Sulurilor în jurul Menorei Memoriale din curtea
Templului - au participat Marele Rabin Menachem
Hacohen, E.S. Rodica Radian Gordon, ambasadorul
Israelului în România, conducerile F.C.E.R. ºi C.E.B.,
preºedinþi ai unor comunitãþi din þarã (Braºov, Arad,
Oradea, Piatra Neamþ, Botoºani º.a.), membri ai
Comunitãþii din Bucureºti, precum ºi directorul
adjunct al JOINT pentru România, Israel Sabag.

Sinagoga de lângã Piaþa Amzei din Bucureºti are o istorie de aproape douã secole,
dar, în ultimele decenii, a fost mai mult închisã sau folositã doar vineri seara, din cauzã cã
era greu sã se mai adune un minian. Recuperatã, în ultimii ani, de Centrul „Habad“ din
România, adicã de discipolii Rabinului Lubavitch, sinagoga a fost în întregime renovatã
de aceºtia ºi inauguratã în seara de 21 februarie a.c., în cadrul unei adevãrate sãrbãtori.
Centrul acestei ceremonii, în care rugãciunile s-au îmbinat cu tradiþionalele dansuri
hasidice, pline de o explozivã bucurie de viaþã, a fost completarea, pânã la litera finalã, a
douã Suluri de Tora, dedicate evreilor români uciºi în Holocaust.
Conform unei tradiþii multimilenare, Sulurile de Tora, cuprinzând cele cinci cãrþi sfinte,
sunt scrise manual de un scrib, denumit „sofer“, de unde ºi numele de „Sofer Tora“.
Numãrul cuvintelor ºi al literelor e neschimbat de peste 3.000 de ani. Scrierea unei Tore
dureazã cel puþin un an. În cadrul ceremoniei de la Sinagoga Habad, ultimele litere ale
celor douã Suluri au fost scrise, pe rând, de câteva zeci de membri ai congregaþiei, în
totalitatea lor israelieni, invitaþi sã vinã în faþã, din
masa de credincioºi ºi sã exercite aceastã operaþie
de onoare. (Trebuie specificat cã la ceremoniile
de la aceastã sinagogã participã, mai ales, cetãþeni
israelieni aflaþi la Bucureºti ºi, deºi intrarea e liberã
ºi pentru evreii bucureºteni, se vorbeºte numai în
ivrit). Ultimele litere ale Sulurilor au fost scrise
de douã personalitãþi participante la aceastã
sãrbãtoare: ªef Rabinul Israelului, Shlomo Amar,
ºi Marele Rabin Menachem Hacohen, îndrumãtor
spiritual pentru obºtile evreieºti din România. A
urmat aproape o orã în care tradiþia religioasã, a
plimbãrii Sulurilor de Tora, s-a împletit cu
minunatele ºi înflãcãratele dansuri hasidice în
ritmul muzicii unei mici orchestre aflatã în salã.
Bãrbaþii dansau, sãrutau catifeaua ce îmbrãca
Tora, îºi treceau sulurile sfinte din mânã în mânã,
unul altuia, bucurându-se de privilegiul de a o
purta un minut-douã în braþe. Era o atmosferã de
fervoare religioasã iudaicã, de tradiþie ºi bucurie
de viaþã, de obiceiuri multiseculare. Element
specific zilei de azi, a secolului XXI: zeci de
telefoane mobile înregistrau vizual evenimentul, mulþi sunau în Israel ºi transmiteau în
direct ce se petrecea în salã. Trebuie spus cã cele douã Suluri noi de Tora au fost scoase
din Sinagogã ºi plimbate ºi pe strada Take Ionescu, câteva zeci de metri. În final, a fost
tãiatã panglica inauguralã de cãtre Rabinul Shlomo Amar ºi a fost dezvelitã, la intrare, o
placã de mari dimensiuni pe care sunt gravate numele celor care au condus aceastã
sinagogã de la înfiinþarea ei, la jumãtatea secolului al XIX-lea.
La ceremonia de inaugurare a sinagogii au participat numeroase personalitãþi, pe
lângã cele amintite mai sus. Au fost prezenþi Levi Levlev, preºedintele Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din Rusia, E.S. Nicholas Taubman, ambasadorul S.U.A. la Bucureºti,
Rabinul Abraham Ehrenfeld, lideri ai F.C.E.R., împreunã cu dr. Aurel Vainer, preºedinte, ºi
Albert Kupferberg, secretar general, alãturi de preºedintele Comunitãþii Evreilor din
Bucureºti, ing. Osy Lazãr. (A.B.)
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reinaugurat Templul Coral, dupã unele lucrãri de restaurare.
Marele Rabin Menachem Hacohen a salutat oaspeþii, a
evocat pe primii olimi din România ajunºi la Roº Pina ºi Zihron
Iacov, a solicitat sprijinul Rabanutului din Israel pentru
revigorarea vieþii religioase în comunitãþile evreieºti din
România.
E.S. ªef Rabin Shlomo Amar ºi-a exprimat bucuria de a lua contact
cu obºtea noastrã (urmând sã meargã în Bulgaria). În cuvântul rostit,
domnia-sa a afirmat cã pentru evreii din Israel ºi din Diaspora nu este
posibilã odihna, pericole sunt destule, dar ele pot fi învinse prin unitate,
raþiune, cãutarea unui drum cãtre pace.
Preºedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a înmânat înaltului oaspete
„Diploma de Excelenþã“ ºi albumul „Sinagogi din România“ (autori:
arh. A. Streja ºi arh. L. Schwartz). Cantorul Iosif Adler a intonat un imn
de mulþumire cãtre Dumnezeu. Traducerea, în limbile ebraicã ºi românã,
a fost asiguratã de prof. dr. Liviu Rotman.

Vizita în România a E.S. SHLOMO AMAR,
{ef Rabinul Israelului
În prezenþa oaspeþilor din Israel care îl însoþeau
pe ªef Rabinul Shlomo Amar - Avram Iosef, rabin
la Holon, dr. Klein, reprezentantul „Habad-Lubavitch“ în Israel -, a
Rabinului Naftali Deutsch, de la Templul „Ieºua Tova“, a Rabinului
Abraham Ehrenfeld, a E.S. Rodica Radian Gordon, ambasadorul
Israelului în România, a E.S. ambasador Mariana Valeria Stoica, a
reprezentanþilor JOINT, Jorge Diener ºi Israel Sabag, a numeroºi
emoriaºi, a luat cuvântul preºedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. A fost
evocat trecutul ºi prezentul obºtii noastre (avem 38 de comunitãþi, cu
un total de aproximativ 10.000 de membri), plasându-ne între primele
zece þãri din Europa ca populaþie evreiascã. În anul 2008, va fi
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România în cadrul F.C.E.R.,
precum ºi o mai mare transparenþã ºi informarea membrilor comunitãþilor
cu privire la activitatea Federaþiei (ing. Tiberiu
Roth), abordarea problemelor în mod pragmatic,
prin stabilirea unui echilibru între venituri ºi
cheltuieli (ing. Ionel Schlesinger), tratarea
nuanþatã a problemelor în funcþie de comunitãþi
(ing. Felix Koppelmann), necesitatea consultãrii
ºi a Organizaþiei B’nai B’rith în toate aceste
activitãþi (ing. José Iacobescu, preºedintele
Forumului B’nai B’rith România), înfiinþarea unei
case de comenzi pentru produsele caºer (prof.
ing. Osy Lazãr, preºedintele C.E.B.). Ing. Nilu
Aronovici, preºedintele D.A.S.M., dr. Alexandru
Elias, Jorge Diener, dr. Aurel Vainer, ing. Paul
Schwartz, vicepreºedintele F.C.E.R., au venit cu
rãspunsuri ºi completãri punctuale privind toate
problemele menþionate. Preºedintele F.C.E.R. a
subliniat cã Federaþia suportã, de acum înainte,
costurile pachetelor ºi medicamentelor pentru
angajaþi ºi colaboratori.
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Preºedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a
prezentat apoi Acordul dintre F.C.E.R. ºi
Fundaþia „Caritatea“, cu privire la valorificarea
proprietãþilor recuperate de aceasta, arãtând
cã, în urma mai multor runde de discuþii, s-a
convenit ca Fundaþia sã vândã, în urmãtorii
cinci ani, bunuri în valoare de aproximativ cinci

REUNIUNEA CONSILIULUI
DE CONDUCERE AL FEDERAÞIEI
vor fi implicate în valorificarea bunurilor ºi
milioane de dolari, din care: 60% (trei milioane
alte aspecte punctuale. Atât Samuel Izsak,
de dolari) vor reveni F.C.E.R., pentru nevoi ale
reprezentantul în România al Fundaþiei
comunitãþilor evreieºti din România (îmbunãtã„Caritatea“, cât ºi dr. Aurel Vainer, la ora actualã
þirea condiþiilor de trai ale evreilor români,
ºi preºedintele Fundaþiei, au dat rãspunsuri la
conservarea ºi promovarea identitãþii culturale
problemele abordate.
ºi religioase a comunitãþilor evreieºti din
Dupã prezentarea de cãtre ing.
România ºi cercetãri privind
Paul Schwartz a listei patrimoniuistoria poporului evreu, în speTrei milioane
lui mobiliar al Federaþiei (obiecte
cial a comunitãþii evreieºti din
de dolari anual
de aur, argint, alte metale, tablouri
România); 25% - pentru suprade la Fundaþia
etc.) ºi propunerii de a le valorivieþuitorii nevoiaºi ai Holocaus„Caritatea“
fica în modul cel mai eficient,
tului, de origine românã, care în
ec. Ovidiu Bãnescu a prezentat
prezent nu locuiesc în România;
Orientãrile privind Bugetul de Venituri ºi
10% - pentru un Muzeu Evreiesc al originarilor
Cheltuieli al F.C.E.R. pe 2007, în douã variante,
din România sau alte monumente ale comucea de-a doua fundamentatã ºi pe fondurile care
nitãþii evreilor originari din România ºi pentru
vor proveni de la Fundaþia „Caritatea“. În ceea
educaþie iudaicã ºi 5% pentru bugetul
ce priveºte cheltuielile, au fost specificate cele
operaþional al Fundaþiei.
suplimentare prin preluarea unora care pânã
Întrebãrile ºi dezbaterile (Eva Galambos,
acum au revenit D.A.S.M., precum ºi faptul cã
ing. Ionel Schlesinger, av. Iulian Sorin, dr. Paul
unele noi prevederi (de pildã, desfiinþarea scutirii
Costin) s-au concentrat asupra unor chestiuni
de TVA pentru donaþii) vor influenþa negativ
de procedurã, a problemei eficienþei acestor
construcþia bugetarã. Legat de buget, s-a
bunuri (închirieri-vânzare), a persoanelor care
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elaborat ºi un vast proiect de reparaþii ºi
restaurãri de sinagogi, cimitire, clãdiri care
adãpostesc sedii de comunitãþi, costurile
acestora ºi resursele (inclusiv din partea
statului) cu care s-ar putea finanþa aceste
proiecte. În cadrul discuþiilor, s-a cerut din nou
fundamentarea concretã a tuturor cheltuielilor
bugetare (ing. Ionel Schlesinger). De menþionat
cã toate documentele ºi propunerile de hotãrâri
prezentate în cele douã zile au fost supuse la
vot ºi aprobate de majoritatea participanþilor.
Dr. Alexandru Elias, preºedintele Comisiei
consultative pentru combaterea antisemitismului ºi negaþionismului, a prezentat o scurtã
informare privind eforturile de combatere a
acestor manifestãri, rezultate ºi noi iniþiative
în acest domeniu. În context, preºedintele
comunitãþii timiºorene, dr. Paul Costin, a vorbit
despre eforturile fãcute de domnia-sa pentru a
împiedica acordarea de cãtre oraºul Timiºoara
a titlului de „Cetãþean de Onoare“ scriitorului
Paul Goma.
Înaintea încheierii ºedinþei Consiliului,
deputatul dr. Aurel Vainer a cerut un mandat în
ce priveºte demersul din Parlament pentru
suspendarea preºedintelui Traian Bãsescu.
Luând în considerare necesitatea menþinerii
stabilitãþii politice din România, majoritatea
participanþilor a votat pentru susþinerea în
continuare a preºedintelui Bãsescu.

