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Az idei fotó a női küldöttekről a nemzetközi Chábád Lubavics mozgalom New York-i központja előtt.

„Nincs még egy ilyen program a világon”
3000 nő az éves Kinusz haSluchot világtalálkozón New Yorkban

Nincs még egy ilyen program 
a világon” – kezdte beszámoló-
ját a rebbecen, akit két lánya is 
elkísért a küldöttek találkozójá-
ra „Akármilyen programot szer-
vezel, akármilyen problémával 
szembesülsz a mindennapok-
ban, megtalálod azt, akitől ta-
pasztalatot tudsz gyűjteni.”

Erre a pár napra a küldöttek 
árasztják el Crown Heights ut-
cáit – és ezek a küldöttek iga-
zi szuperhősöknek számítanak 
nem csak a lubavicsi világban, 
hanem a teljes zsidóság számára. 
Ugyanakkor ez egy nagy család 
is egyben: vagy tényleges rokoni 
kapcsolatban állnak, vagy gye-
rekkori barátok, egykori tanárok 
és tanítványok, akiknek sokszor 
ez az egyetlen lehetőségük, hogy 
találkozzanak: „Nagyon pozitív, 
támogató a légkör, mindenki 
boldog, hogy találkozhat a töb-
biekkel” – magyarázza lelkesen 
Hurwitz Dvora, aki számos régi 
iskolatársával, tanítványával, ta-

nárával és rokonával is találko-
zott az összejövetelen.

A felnőttek mellett a gyere-
kek is összegyűlnek ilyenkor. 
Sokan közülük nagyon kicsi, el-
szigetelt közösségekben élnek, 
esetenként ők az egyedüli val-
lásos (vagy akár zsidó) gyere-
kek a környékükön. Rochele, a 
Hurwitz család legfiatalabb gye-
reke most először csatlakozott a 
programon résztvevő több száz 
társához: „Rochelének a leg-
nagyobb élményt az jelentette, 
hogy ennyi lubavicsi haszidot 
láthatott egy helyen, az utcán, a 
boltokban, mindenhol. Már az is 
élmény, hogy nézed a küldötte-
ket és tudod, hogy minden nő-
nek, minden kislánynak van egy 
története, mind elképesztő he-
lyekről jöttek, Brazíliától Japá-
nig. Egyszerre inspiráló és fel-
emelő élmény látni ezt a renge-
teg embert, akik készek voltak 
hihetetlen helyekre költözni és 
ott felépíteni az életüket.”

Az idei Kinusz haSluchot elneve-
zésű, lubavicsi női küldöttek szá-
mára szervezett éves világtalál-
kozón 3000 nő gyűlt össze New 
Yorkban. A szokásos szervezési 
nehézségek mellett idén a koro-
navírus-járvány miatt különleges 
intézkedéseket is be kellett vezet-
ni, ez azonban nem akadályozta a 
több mint száz országból érkező 
résztvevőket, hogy egy felemelő 
hétvégét töltsenek együtt. 

Magyarországot idén hat kül-
dött képviselte. Öten (Oberlander 
Batsheva, Glitzenstein Sosi, Hur
witz Dvora Lea, Feldman Mussie 
és Oberlander Cháni) Budapestről 
érkeztek, míg a hatodik résztvevő, 
Feigin Ricky Debrecenből. 

Az EMIH gye rekprogramjait 
összefogó Alef Kids vezetőjét, 
Hur witz Dvorát a Kinuszon szer-
zett tapasztalatairól kérdeztük,  
hogy olvasóink bepillantást nyer - 
hessenek ebbe a különleges 
programba. „Ez egy fantasztikus  
lehetőség a kapcsolatépítésre. 

Sakk-siker a Bét 
Menáchemben

Tóth Rafael, a Bét Menáchem 
iskola harmadik osztályos ta-
nulója, két évvel ezelőtt kez-
dett sakkozni az iskolai szak-
körön, ahonnan az MTK-hoz 
igazolt. Januárban Ráfi kerüle-
ti versenyt nyert, ami az Orszá-
gos Diákolimpia első fordulója 
volt. Gratulálunk és további si-
kereket kívánunk! 

Purimi adományküldés
Csatlakozzon a Cedek Szere-
tetszolgálat által indított ado-
mánygyűjtő akcióhoz, melynek 
során öt rászoruló zsidó csalá-
dot támogatnak Purim ünne-
pének alkalmából. 
Bővebb információt 
és Barion utalási lehetőséget a 
www.cedek.hu/purim 
oldalon talál. 
Banki átutalás: 
Cedek Szeretetszolgálat 
13520405-13302010-00003649. 
A megjegyzés rovatban 
tüntesse fel: Purim.
Csekket a 06 30 352 0088-as 
telefonszámon igényelhet. 
Segítsünk nekik!

Mázl tov!
Gratulálunk Gitty és Yossi Ro-
senbergnek első gyermekük szü-
letése és névadója alkalmából. 
kívánjuk a szülőknek és a nagy-
szülőknek, Oberlander Báruch 
rabbinak és Batshevának, hogy 
sok náchátjuk, zsidó örömük 
legyen Chaya Mushkától.
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Imaidők a következő hétre (február 27-március 6.):
Talmud Egylet 

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

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  17.00 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  17.20 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13.00 Minchá délutáni ima (a Keren Orban); 
  17.00 Mióta ünneplik a zsidók a születésnapjukat és hogyan?
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  18.00 Kábálát Sábát, majd Kidus és vacsora

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 hájomi 
  (napi Talmudtanulás)
Péntek: 18.00 Tanulás 
  18.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
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

Hetiszakasz
Az első Szentély

Szakaszunkban – Trumá (2Mó  
zes 25:1–27:19.) – rende zik az  
első gyűjtést, és a befolyt arany- 
ból, ezüstből és egyéb értéktár-
gyakból állítják fel az első Hajlé-
kot (Szentélyt), ami azután év- 

századokon keresztül kísér i a 
zsidó né pet – az Ígéret Földjén 
is. A szakasz részletesen le ír- 
ja a Haj lék bútorainak és eszkö- 
  zei nek, edényeinek készítési és 
használati utasítását.

Zsidó híradó
Az izraeli államfő kampányt 

indított a bullying ellen

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (zsidó misztika) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 18.00 Tanulás
  18.30 Kábálát Sábát, 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

rességek – többek között a tiné-
dzserek körében igen nagy nép-
szerűségnek örvendő énekes, 
Noá Kirel és az Eurovíziós Dal-
fesztivál győztese, Netá Bárziláj 
– és online influenszerek adnak 
gyors tippeket arra, hogy ho-
gyan léphetünk fel és mit tehe-
tünk a bullying ellen. 

A továbbiakban az Ins ta-
gramot is bevonják a kam-
pány ba. A kezdeményezést kü-
lönböző, gyerekeknek szánt ok-
tató csatornák is támogatják, és 
a kampány bemutatkozásában 
szerepet vállaltak magas rangú 
minisztériumi tisztségviselők 
az Oktatási, illetve a Belbizton-
sági Minisztériumból.

„A szociális kiközösítés és 
zaklatás egyáltalán nem új do-
log, de a digitális korban új út-
jai nyíltak meg más emberek 
bántalmazásának és kihaszná-
lásának” – jelentette ki Ruven 
Rivlin, Izrael Állam elnöke. 
„Az iskolai zaklatás és kikö-
zösítés napról napra megöli a 
gyerekek álmait és reményeit, 
és már elvette olyan gyerekek 
életét, akik nem találtak kiutat 
a szenvedésből, és végül az 
ön gyilkosságot választották. 
Nem lehetünk csupán szemlé-
lők. Nem állhatunk tétlenül...”

A „Lo omdim mehácád” (nem 
állunk tétlenül) elnevezésű kez-
deményezés része egy rövidfilm, 
amelyben Rivlin elnök felhívja a 
fiatalok figyelmét arra, hogy ve-
gyék észre, ha másokat zaklat-
nak, terrorizálnak, vagy kire-
kesztenek, és tegyenek valamit 
ellene. Egy másik kisfilmben hí-

A sittimfák vigasza

A Miskán – avagy a sivatagi 
szentély, amit a zsidók a pusz-
tában emeltek – egyik legfonto-
sabb alapanyaga a sittimfa volt. 
A középkori tóratudós, Rási, 
már a hetiszakasz elején felteszi 
a kérdést, hogy vajon honnan 
állt rendelkezésre sittimfa a zsi-
dók számára a sivatag kellős kö-
zepén. Válaszában a Midrás Tán-
chumát idézi, s mondja, hogy 
annak idején még Jákob ős apánk 
látta meg egy vízió részeként, 
hogy Izrael népének ké sőbb a 
sivatagban kell majd Szentélyt 
építenie, így mikor fiaival együtt 
Egyiptomba költözött, előrelá-
tó módon ebből a növényből is 
vitt magával, hogy ott elültesse, 
s meghagyja fiainak, hogy mikor 
elhagyják Egyiptomot, ezeket is 
vigyék magukkal. A Tánchuma 
ezen magyarázatát támasztja alá 
a Vájékhel hetiszakasz versrész-
lete – „akinél találtatott sittimfa” 
(2Mózes 35:24.) – is, ami tény-
ként kezeli, hogy voltak, akik 
még Egyiptomból hoztak ma-
gukkal sittimfát.

Fenti magyarázattal kapcso-
latban azonban felmerül egy 
kérdés: későbbi sivatagi ván-
dorlásuk során bizonyosan más 

módon is hozzájuthattak volna a 
sittimfához – például kereskedő 
népekkel való üzletelés útján. Ha 
ez így van, akkor vajon mi volt a 
jelentősége annak, hogy azokat 
Jákob még Izrael földjéről hoz-
ta magával Egyiptomba? 

Jákob azt szerette volna, hogy 
utódai a sittimfára nézve, Izrael 
földjére, és az általa megteste-
sített és megígért – „Én leme-
gyek veled Egyiptomba és én föl 
is hozlak téged” (1Mózes 46:4.) 
– szabadulásra gondoljanak, va-
lamint arra, hogy később ezek-
ből fogják a sivatagban felépíte-
ni a pusztai szentélyt, a Miskánt.

A mi korunknak is megvannak 
a maga reményt hozó ültetvényei: 
ezek a cádikok, akiket az Örökké-
való ültetett el az egyes nemzedé-
kekben. Ők azok az igaz emberek, 
akik a korszellemen felülemel-
kedve képesek vigaszt nyújtani a 
jelenlegi száműzetésben is, hogy 
emlékeztessenek a spirituális sza-
badulás ígéretére, az igaz Messiás 
általi teljes és végső Megváltásra. 
Legyen így mihamarább!

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke a lubavicsi Rebbe tanításai 

nyomán.
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As a kid, I used to love reading books. In fact, I 
opened my own home library at the age of 
seven. And that’s when it started. One morning, 

I just got up and I could not open my eyes. In a panic, 
I ran to the bathroom to try to put some water on my 
eyes, but that didn’t help. My eyelids were glued shut.
My father — who himself was a doctor at the 
Hadassah Medical Center in Jerusalem — took me to 
the emergency room and, after a series of tests, they 
discovered that I was suffering from a very rare eye 
disease — in a nutshell, I was allergic to the sun. 
From then on, for several years, when I woke up every 
morning, my eyes were glued shut. I would have to 
apply various creams and solutions to open them 
again. This took a long time. I had to get up at about 
6:00 in order to open my eyes by 7:30, when I would 
have to get ready for school. I had to do this morning 
after morning. 
My father sent me to every eye specialist he knew. But 
nothing any one of them tried helped. My sun allergy 
meant that any exposure to the sun would cause my 
eyes to swell up, and I would feel a sharp pain like 
someone jabbing me with needles. Besides that, my 
eyes were always itching and tearing.

I had to wear special sunglasses prescribed especially 
for me and, wherever I went, curtains had to be drawn 
the entire time I was in the room. At school, I was 
subject to mockery for a long time, though after 
a while the kids got used to me and my unusual 
appearance.
But my condition deteriorated, until I finally was 
informed that I would probably go blind. My father 
had taken me to another specialist in eye medicine in 
Jerusalem, Professor David Ben Ezra, who told him, 
“The good news is that there is a new treatment I 
am going to try, but the bad news is that, if it doesn’t 
work, your son will most likely lose his eyesight.”
The new treatment didn’t work. And so, at the age of 
eleven, I was facing the prospect of never being able to 
read again — and this was my passion. Besides that, I 
was facing the prospect of never being able to see my 
family or friends or any of the world around me. The 
doctor told me that I could get around with a seeing-
eye dog which only panicked me more because I had 
a dog phobia. All of this affected me very badly — not 
only was I in physical pain but the emotional suffering 
was incredible.
Meanwhile, my father was offered a job in the United 
States and, in May of 1989, we immigrated to the 
United States. Upon arrival, we spent the first month 
at the home of my father’s good friend, Meir Rhodes, 
who resided in Crown Heights at the time.
I remember Meir telling my father, “Your son has to 
go see the Rebbe on Sunday morning.” That’s when 
the Rebbe would greet people and hand out dollars 
for charity. 
My father was reluctant. He had taken me to many 
rabbis in Israel, and their blessings had not helped. So, 
he didn’t want to get my hopes up again only to have 
them dashed. But Meir insisted that we had nothing 
to lose.
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Velem és a Rebbével történt

Vakság helyett rendezői karrier

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/

alubavicsirebbe 

Danny Finkelman filmrendező a Sparks Next filmgyártó vállalat 
alapítója. Az interjú 2013 májusában készült.

Gyermekkoromban imádtam 
olvasni. Még saját könyvtárat is 
nyitottam hétéves koromban. 
Egyik reggel azonban arra éb-
redtem, hogy nem tudom ki-
nyitni a szemem. Kirohantam 
a fürdőszobába, hogy megmos-
sam az arcomat, de ez sem segí-
tett. Mintha ragasztó zárta volna 
össze a szemhéjamat. Apám, aki 
a Hádászá Egészségügyi Köz-
pont orvosa volt, azonnal az 
ügyeletre vitt, ahol hosszas vizs-
gálódás után megállapították, 
hogy egy igen ritka betegségtől 
szenvedek: allergiás vagyok a 
napfényre.

Ettől kezdve éveken át össze-
ragadt szemmel ébredtem. Kü-
lönböző folyadékokat és kréme-
ket használtam, hogy ki tudjam 
nyitni a szememet. Ez nagyon 
sok időt vett igénybe. Hatkor 
kellett kelnem, hogy fél nyolc-
kor el tudjak indulni az iskolába.

Apám elvitt az összes szak-
emberhez, de egyikük sem tu-
dott segíteni. Az allergiám mi-
att a szemem felpuffadt és olyan 
fájdalmaim voltak, mintha tűvel 
szurkáltak volna. Ezen kívül fo-
lyamatosan viszketett és köny-
nyezett a szemem.

Külön a számomra készített 
napszemüveget kellett viselnem, 
és be kellett húzni a függönyö-
ket, akárhová mentem. Az isko-
lában eleinte sokat piszkáltak, 
de egy idő után hozzászoktak a 
furcsa megjelenésemhez. Az ál-
lapotom sajnos egyre csak rom-
lott és egy idő után közölték, 
hogy hamarosan elveszítem a lá-
tásomat. Ekkor apám elvitt egy 
újabb szemspecialistához, Dá-
vid Ben Ezra professzorhoz, aki 
a következőt mondta: „A jó hír 
az, hogy egy újfajta eljárás segít-
het, a rossz hír pedig az, hogy ha 

mégsem járok sikerrel, a fiú ha-
marosan megvakul”.

Az eljárás nem segített. Ti-
zenegy évesen szembesültem 
azzal a lehetőséggel, hogy többet 
nem olvashatok, pedig ez volt a 
szenvedélyem. Ráadásul az a ve-
szély is fennállt, hogy teljesen el-
veszítem a látásomat. Az orvos 
azzal vigasztalt, hogy egy vakve-
zető kutya segíthet majd rajtam, 
de ettől csak még jobban meg-
ijedtem, mert rettegtem a ku-
tyáktól. A fizikai szenvedés mel-

lé kibírhatatlan lelki szenvedés is 
társult.

Eközben apámnak állást aján-
lottak az Egyesült Államokban, 
így 1989-ben odaköltöztünk. Az 
első hónapokat apám egyik ba-
rátjánál, Meir Rhodesnál töl-
töttük, aki Crown Heightsban 
lakott. Meir így szólt apám-
hoz: „A fiadnak el kell mennie 
a Lubavicsi Rebbéhez vasárnap 
délelőtt, amikor dollárt osztogat 
az embereknek”. Apám nem volt 
lelkes. Sok rabbihoz elvitt Izra-
elben, és egyikük áldása sem 
segített. Azt sem akarta, hogy 
megint hiú ábrándokat kerges-
sek. De Meir addig győzködte, 
amíg ráállt. Szombaton elmen-
tünk a Rebbe fárbrengenjére. 
Ahogy beléptem, érzetem a 

szétáradó energiát. Mivel neon-
fény volt bent, alaposan szem-
ügyre tudtam venni mindent. 
Egyszer csak valaki a kezembe 
adott egy pohár bort vagy szőlő-
lét és azt mondta, hogy mondjak 
lechájimot a Rebbének. Felemel-
tem a poharamat, és háromszor 
azt kiáltottam: Lechájim Rebbe! 
Ő azonban nem reagált. Arra 
gondoltam, hogy milyen rebbe 
az, aki nem vesz tudomást egy 
kisgyerekről. Ebben a pillanat-
ban azonban felém fordult a 

Reb be, a szemembe nézett és 
egy széles mosoly kíséretében 
le chájimot mondott.

Nem lehet leírni, hogy mit 
éreztem abban a pillanatban.

A következő nap hosszan áll-
tam sorban, hogy a Rebbe elé 
kerüljek és az áldását kérjem. 
Amikor sorra kerültem, oroszul 
szóltam a Rebbéhez, mert ezen 
a nyelven beszéltem a szüleim-
mel is. Akkoriban még nem tud-
tam angolul, és nem voltam biz-
tos benne, hogy a Rebbe ért hé-
berül. Azt viszont tudtam, hogy 
Oroszországból származik.

Arra kértem az áldását, hogy 
meggyógyuljon a szemem, hogy 
tóratudós váljék belőlem és hogy 
egészséges és sikeres legyek. 
„Ámen” – mondta a Rebbe, majd 

megáldott: „Adjon meg neked 
mindent az Örökkévaló, amire 
szükséged van! Legyen belőled 
hászid, istenfélő zsidó és tudós! 
Legyél áldott és sikeres!”.

Boldogan, de elvárások nél-
kül távoztam. Egy héten keresz-
tül nem is történt semmi külö-
nös. Ugyanúgy olajokkal és kré-
mekkel kellett a szememet kezel-
ni, hogy kinyíljon és ugyanolyan 
fájdalmat okozott a napfény. A 
következő vasárnap azonban 
azonnal kinyitottam a szeme-
met, ahogy felébredtem. Egé-
szen elképedtem. Kirohantam 
a fürdőszobába és belenéztem 
a tükörbe. Nem vakultam meg! 
Olyan tisztaságot éreztem, mint-
ha egy hosszú zuhanyt vettem 
volna. Kimentem a szabadba, 
levettem a napszemüvegemet és 
belenéztem a fénybe. Nem érez-
tem fájdalmat. Meggyógyultam!

Nincs más magyarázat a hir-
telen gyógyulásra, csak a Rebbe 
áldása.

A Rebbe azonban nemcsak a 
fizikai, hanem a spirituális sze-
memet is felnyitotta. Felfedez-
tem a hászid tanítások szépsé-
gét, és 23 éves koromban magam 
is lubavicsi hasziddá váltam. 
A Rebbe minden áldása valóra 
vált: meggyógyultam, Tórát ta-
nultam, hásziddá váltam, sike-
res filmes lettem és sokakhoz el-
juttattam a zsidóság üzenetét.

Danny Finkelman
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A gyümölcsöket megpucol-
juk és gerezdekre szedjük. 
A csokoládét kis kockákra 
tördelve vízfürdőben felol-
vasztjuk. Egy tálcát sütőpa-
pírral kibélelünk, és meg-
szórjuk kókuszreszelékkel. 
A narancs- és mandaringe-
rezdek egyik végét az olvadt 
csokoládéba mártjuk, majd 
sorban óvatosan a sütőpa-
pírra helyezzük. Ha mind-
egyikkel készen vagyunk, a 
gerezdek csokoládés részét 
megszórjuk kókuszreszelék-
kel, majd egy órára hűtő-
szekrénybe tesszük, hogy a 
csokoládé megdermedjen. 

Kóser konyha

Csokoládéba mártott 
citrusfélék

Ezen a héten csokoládéba 
mártott narancs- és man-
da rin gerezdeket kínálunk,  
amiket akár a purimi mis
loách mánot csomagba is te-
hetünk. Evés előtt ne felejt sük 
el elmondani a boré pri háec 
áldást, utána pedig a boré 
nefásot utóáldást. Amennyi-
ben a gyümölcsöket borító 
csokoládét külön fogyaszt-
juk, a sehákol áldást is mond-
juk el feltétlenül.

párve, glutén és tojásmentes

2 narancs
2 mandarin
2 tábla párve csokoládé
kókuszreszelék a szóráshoz

Kérdezd a rabbit!

Új éttermi rendelésre új áldás?
Kedves Báruch rabbi!
A TelAviv kávézóban saksukát 
rendeltem ebédre. Ehhez egy le
pény formájú kenyeret is adnak. 
A lepénykenyér nagyon finom 
volt és most gyorsan elfogyott, 
ezért rendeltem még egyet. Fel
merült a kérdés, hogy mit mond 
a háláchá ilyen esetben: kelle 
újra leönteni a kezet, és elmon
dani a hamóci áldást a később 
megrendelt lepénykenyérre?

Az étteremben nem volt sen
ki, akit érdemben megkérdezhet
tem volna, ezért a pincér felhívott 
telefonon valakit, aki azt mondta, 
hogy nem kell újra elmondani az 
előáldást és így értelemszerűen a 
kezet sem kell leönteni. Igaza volt 
ebben, helyesen jártam el?

Köszönöm válaszodat,
Cháná

Kedves Cháná!
Bibliai parancsolat az éves utá
ni utóáldás: „Enni fogsz, míg 
jóllaksz, aztán áldd az Örökké-
való Istenedet…” (5Mózes 8:10.). 
Felmerülhet a kérdés, hol talá-
lunk utalást arra, hogy evés előtt 
áldást kell mondani? A Talmud 
(Bráchot 35a.) szerint ehhez nem 
kell bibliai forrás, ez egyszerű 
logika: „hogy élvezhetnénk va-
lamit a világból anélkül, hogy 
megáldanánk Teremtőjét érte?”. 
Azt is mondja a Talmud (uo. b.), 
hogy ha valaki áldásmondás 
nélkül eszik vagy iszik, az olyan, 
„mintha ellopta volna az ételt 
vagy italt az Örökkévalótól”. 
Úgy kell ugyanis elképzelni a 
helyzetet, hogy mintegy az ál-
adásért cserébe kapjuk Istentől a 
táplálékot (de lásd RáSI uo.). 

A háláchá szerint az áldás 
csak arra vonatkozik, amire 

konkrétan mondtuk és amilyen 
ételre számítottunk az elmondás 
előtt. Tehát ha egy pohár vizet 
készültem inni, de meggondol-
tam magam és iszom még egyet, 
akkor újra kell mondani az ál-
dást (Sulchán áruch OC 174:5., 169:3.). 
Igaz ez az étkezésre is: amit ter-
veztem enni, az van benne az ál-
dásban. Ha megváltozik a terv és 
mást is eszem hozzá, arra külön 
áldást kell mondani (Turé záháv 
uo. 6.). 

Ez igaz az ember saját ottho-
nában elfogyasztott ételre, mert 
ilyenkor ő az, aki eltervezi, mi 
kerül az asztalra és csak azt fog-
ja enni, így, ha megváltoztatja a 
tervet, akkor az utólag hozzá-
adott étel már nem volt benne 
az áldásmondásban. Vendégség-
ben azonban nem a vendég ter-
vez, hanem „a vendéglátó tervei-
re hagyatkozik”, így minden ben-
ne lesz az áldásban, amit csak fel-
kínálnak (SÁ uo. 179:5.; SÁ RSZ uo. 7.; 
a Talmud, Bráchot 42a. alapján).  

Étterem esetében szerintem 
az embertől függ, hogy mi van 
benne az áldásban. Ha nincs 
előre betervezve neki egy kvá-
zi „kőbe vésett” menü, hanem 
ahogy folyik az étkezés, úgy to-
vábbi rendelések fordulhatnak 
elő, az olyan, mintha a vendég-

látó terveire hagyatkozna az, aki 
eszik (Áruch hásulchán uo. 6.; Piszké 
tsuvot uo. 8.). Ha azonban általá-
ban úgy megy valaki étterembe, 
hogy tudja előre pontosan, mit 
fog enni és hirtelen megváltoz-
tatja a tervét, akkor arra új áldást 
kell mondania. 

Az olyan nagy étkezéseknek, 
amik kenyérre mondott áldás-
sal kezdődnek, az a „természe-
te” a háláchá szerint, hogy me-
net közben alakulhatnak, így ál-
talában olyannak számítjuk ezt 
az áldást, ami kiterjed az étkezés 
egészére, nem csak az előre ter-
vezettre (SÁ uo. 177:5. RöMÁ).

A leghelyesebb, hogy amikor 
az ember áldást mond, gondoljon 
arra, hogy az áldás mindenre vo-
natkozzon, ami az étkezés során 
még jöhet az asztalra, ne csak arra, 
amire kifejezetten számít, ezáltal 
el kerülhető az új áldásmondás 
kér dése (SÁ uo. 206:5. RöMÁ).

Ön tehát az adott esetben he-
lyesen járt el, nem kellett új ál-
dást mondania még akkor sem, 
ha nem igazán számított más 
ételre, hisz kenyérevéskor min-
den esetleges étel vagy további 
kenyér benne van az elmondott 
áldásban.

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch


