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A világ legnagyobb Zoom eseménye 
a Rebbe tiszteletére

Ahogy előző számunkban ol-
vashatták, június 25-én emlé-
keztünk meg az áldott emlékű 
lubavicsi Rebbe, Menachem 
Mendel Schneersohn rabbi 
1994-ben bekövetkezett halá-
láról. Idén – ahogy minden a 
világon – a megemlékezés is a 
megszokottól eltérően alakult.

A számtalan újítás közül két-
ségkívül a világ legnagyobb 
Zoom eseménye a legkiemelke-
dőbb. Az egyes földrészekről be-
kapcsolódó résztvevőket külön 
szobákba irányították, majd e 
szobákat kapcsolták egybe. Eh-
hez hatalmas szakértői stábra 
volt szüksége a szervezőknek, 
akik élén Ronen Peled produ-
cer állt. Ő az, aki az évente meg-
rendezett küldöttek gyűlésének 
krea tív igazgatójaként is szol-
gál, így értékes tapasztalatokkal 

rendelkezik a nagyszabású ese-
mények megszervezése és lebo-
nyolítása terén. „A Zoom csapa-
ta azt mondta, hogy még soha 
nem tartottak egyetlen olyan 
ese ményt sem, ahol ilyen sok 
vir tuális szobát kapcsoltak volna 
össze ugyanabban az adásban.”

Az eseményeket mintegy 45 
ezer eszközről valószínűleg ösz-
szesen jóval több, mint százezer 
ember követte. Még olyan részt-
vevők is akadtak, akiknek a sa-
ját időzónájuk szerint bőven éjfél 
után kellett csatlakozniuk a köz-
vetítéshez. A központi stúdióban 
a helyszínen levő előadók mögött 
hatalmas képernyőkön láthatták 
a nézők a számtalan kisebb virtu-
ális szoba résztvevőit, és így érez-
hették át az igazi zsidó egységet.

A nagyszabású Zoom-ese-
ményt – a Rebbe szellemiségének 

megfelelően – gyakorlati taná-
csokkal zárták. A Rebbe ugyanis 
fontosnak tartotta, hogy minden 
találkozó, vagy esemény valami-
féle pozitív változáshoz vezessen. 
„Mindig arra koncentrálunk, 
hogy megerősítsük azt a kapcso-
latot, mely az embereket a Rebbe 
példájához és tanításaihoz fűzi, és 
inspirációt kapjanak ahhoz, hogy 
Istenhez és zsidó embertársaik-
hoz közelebb kerüljenek” – ma-
gyarázta Binghamton Chábád-
küldöttje, Levi Slonim rabbi, aki 
az emlékünnepségeket szervező 
bizottság egyik tagja. „Idén mé-
lyebbre kellett ásnunk és a meg-
szokottnál is jóval kreatívabbak-
nak kellett lennünk, hogy elér-
hessük a célunkat, de, Istennek 
hála, az esemény nagyon megin-
dító volt, nagyszerűségében pe-
dig egyszerűen lélegzetelállító.”

Meghívó
Izrael Állam Nagykövetsége 
tisztelettel meghívja Önt és a 
téma iránt érdeklődőket a
„Jeruzsálem és a Street Art”
című online túrára. A járvány 
miatt kialakult nemzetközi 
helyzetre való tekintettel ez al-
kalommal online szeretnénk 
bemutatni az érdeklődőknek 
Jeruzsálem városának egyedi 
művészeti megjelenési formá-
it. Tartson velünk e rendhagyó 
túrán.
Program: Itay Tavor nagykövet- 
helyettes úr rövid köszöntő 
beszéde; Szalai Viktor magyar 
származású idegenvezető túra-
vezetése
A rendezvény időpontja:
2020. július 6., hétfő, 17:00

Az előadás nyelve magyar. A 
részvétel regisztrációhoz kö-
tött, melyet a press@budapest.
mfa.gov.il címen tehet meg. 

Mázl tov!
Újra örömünnepet köszönthe-
tett a Vasvári Pál utcai zsina-
góga. Gratulálunk Szabó Daf
ná nak és Menachem Mendel 
Goldbergnek eljegyzésük al-
kalmából. A fiatal jegyespárt 

barátok és családtagok kö-
szöntötték a zsinagóga udva-
rán a vasárnap kora este tartott 
eljegyzési ünnepségen. Gratu-
lálunk közösségünk szeretett 
tagjainak, Szabó Gyurinak és 
Arielának lányuk eljegyzésé-
hez, valamint a Elazar és Lea 
Goldbergnek, akik a szentpé-
tervári lubavicsi küldöttek.

Berel Zucker kántor és az a cappella kórus a védőtávolság betartásával lépett föl 
(a háttérben a kivetítőkön a zoomszobák tucatjai)
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Hetiszakasz
Áron halála

Szakaszunk – Chukát (4Mó
zes 19:1–22:1.) – a Vörös Te-
hén misztériumával kezdődik,  
majd a Pörlekedés Vizénél tör-
tént afférral, és annak követ - 
kezményeivel folytatódik. Meg  - 
kerü lik Edom földjét, mi  után 
királya megtagadja a kért át-
vo nulási engedélyt, és meg-
hal Áron Hor hegyén. Ké sőbbi 
ván dorlásaik során mér ges kí-
gyók marják meg a népet, és 
Mózes parancsot kap, hogy 
– ellensúlyozásul – réz kígyót 
csi náljon, s aki ránéz, meg-

gyógyul. A szakasz az emorita 
Szichon ellen viselt győzelmes 
háborúval feje ző dik be.

Másik hetiszakaszunk – Bá  
lák (4Mózes 22:2–25:9.) – rész - 
letesen le írja, hogyan bérel-
te fel páni fé lelemben Bálák, 
Moáb királya Bileámot, a me-
zopotámiai va rázslót, hogy 
jöj jön és átkozza ki a határon 
fel vonuló, Kánaánba készülő 
zsi dó népet. Ezt Bileám „leg-
jobb tudása sze rint” meg is 
kí sérli, de csütörtököt mond: 
átok helyett áldás jön a szájá-
ból. 

Zsidó híradó
Rátaláltak Lévi Jichák rabbi sírjára

A messze földön híres és tisz-
telt berdicsevi rabbi nyughe-
lyére véletlenül bukkantak rá 
az ukrán városban.

Lévi Jichák 1740-ben szüle-
tett, Dov Ber rabbi, a mezricsi 
mágid közeli tanítványa volt (ő 
pedig a hászidizmus alapítójá-
nak Báál Sém Tovnak volt a ta-
nítványa).

Sírjának helye feledésbe 
merült a holokauszt után, mi-
vel a helyiek pár évvel koráb-
ban elbontották a fölé emelt 
ohelt (ez egy épület, amit szent 
embereknek építenek, és aho-
va rendszeresen elzarándo-
kolnak a tisztelői), hogy a rab-
binak és három fiának sírját 
megvédjék a pusztulástól. A 

Imaidők a következő hétre (július 4-10.):
Talmud Egylet 

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

Szombat: 8.45 Hetiszakasz-tanulás Nógrádi Elivel; 
  9.15 Reggeli ima, majd Kidus; 
  20.15 Délutáni ima, majd szeudá slisit
Vasárnap-péntek: 
  8.00 Reggeli ima 
Vasárnap-csütörtök: 
  20.30 Délutáni-esti ima (a Keren Orban)
Péntek: 18.30 Pinchász hőstette 
  (Oberlander Báruch rabbi előadása); 
  19.30 Kábálát Sábát, majd Kidus

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 jomi 
  (napi Talmudtanulás)
Péntek: 19.00 Tanulás 
  19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Budavári 
Zsinagóga 

(I., Táncsics M. u. 26.)
Szombat: 
  9.30 Reggeli tanulás 
  (téma: Hinni tanulni) 
  10.00 Reggeli ima, 
  majd Kidus
Péntek: 18.30 Tanulás; 
  Faith Áser rabbi 
  előadá sa; 
  19.30 Szombat-
  fogadás, majd Kidus

Zsilip Zsinagóga 
(XIII., Újpesti rakpart 1.)

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

Cháj Galéria
(Szentendre, Pátriárka u. 6.)

Szombat: 9.30 Reggeli tanulás 
  (Tánjá) 
  10.00 Reggeli ima, majd Kidus
Péntek: 19.30 Kábálát Sábát, 
  majd Kidus

Chábád mozgalom 2002-ben 
jelent meg a városban, és rab-
bijuk folyamatosan dolgozott 
a temető helyreállításán.

A berdicsevi rabbi sírjára 
egy később keletkezett épület 
alatt találtak rá, ott, ahol sej-
tették a helyét. A koronavírus-
válság idején is dolgoztak az 
épület felújításán, és egy régi 
ohel falának nyomát fedez-
ték fel. Folytatták az ásatást, és 
meg is találták a négy sírt.

Dolgok nem történnek csak úgy...

E heti tóraszakaszunkban olvas-
suk, hogy „És Isten eléje tűnt 
Bileámnak” (4Mózes 23:4.), mely 
eredeti héber szövege azonban 
inkább így hangzik: „És Isten 
megtörtént Bileámmal.”

A Tóra-vers utóbbi értelme-
zésének, így tehát az eredeti hé-
ber szövegnek fontos üzenete 
van: mint ahogy Isten nem vélet-
lenül „történt” – azaz jelent meg 
– Bileámmal, úgy életünk törté-
nései sem teljesen esetlegesek. 

Mikor teljesen el akarjuk há-
rítani felelősségünket egy ese-
ményt illetően, jó eséllyel fo-
gunk azzal védekezni, hogy az 
„csak megtörtént” velünk, ez-
zel tulajdonképpen azt mondva, 
hogy mi az egész történetnek 
csupán passzív, szenvedő ala-
nyai voltunk. Mikor a saját fe-
lelősségünk alóli kibúvók kreá-
lásáról és a hazug öncsalásokról 
van szó, olykor elképesztő lele-
ményességet tanúsítunk.

A volt brit főrabbi, Jona-
than Sacks mesélt egyszer egy, 
a Rebbével való találkozójáról. 
Mikor Sacks rabbi egy történet 
elmesélése közben megemlítet-
te, hogy egy adott alkalommal 
„egy bizonyos helyzetben talál-

tam magam...,” a Rebbe finoman 
kijavította, és azt mondta, hogy 
„az ember nem ’találja,’ hanem 
’belehelyezi’ magát a különböző 
élethelyzetekbe”.

A Rebbe üzenete egyértelmű 
volt: életünknek nemcsak szen-
vedő alanyai, de megteremtői 
is vagyunk, és amíg van szabad 
választásunk, bizonyos mérté-
kig mindig felelősséggel fogunk 
tartozni annak történéseiért. Ez 
az egész világra vonatkozóan is 
igaz. Mindnyájan felelősséggel 
tartozunk a körülöttünk lévő vi-
lág történéseiért.

Az elmúlt évszázad rengeteg 
szörnyűsége marta sebeket csak 
rengeteg jótettel lehet valamelyest 
enyhíteni. Egy barátom látta egy-
szer festékszóróval egy falra pin-
gálva: „Tégy jót. Csak úgy!” És va-
lóban, az élet talán leghasználha-
tóbb utasítását kifejezni se lehetne 
jobban: csak a mások felé megcse-
lekedett feltétel nélküli és önzet-
len jón keresztül tudjuk megvál-
tani először magunkat, majd so-
kan együtt az egész világot.

Kovács Jichak rabbinövendék 
cikke Mordechai Wollenberg 

írása nyomán



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 1,400 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
YOUR SON WILL LIVE
RABBI BENTZION YAACOV SHMUEL ORIMLAND

Generously
sponsored

by the

The story I want to tell begins on September 17th, 
1963, when I was three-and-a-half years old. At the 
time, we were living in McKee City, in Southern New 

Jersey, where my father had a poultry farm and where he 
served as the rabbi of the local Orthodox synagogue.
Incidentally, my father, Rabbi Gimpel Orimland, had been 
educated in Bnei Brak, Israel, where the famed Rabbi 
Chaim Kanievsky was his Torah study partner, and where 
his teachers were the Chazon Ish and the Steipler Gaon. 
In other words, he had a Lithuanian yeshivah background, 
which is as far away from Chasidism as you can get. And 
this makes this entire story all the more remarkable.
That particular day I had been with my grandmother and 
step-grandfather and was being driven back home. It 
was raining hard, visibility was poor, and we were in a car 
accident. It was a multiple car collision, as the Atlantic City 
Press reported later, and I went flying out of the windshield 
together with my grandmother. I landed with my face 
submerged in a puddle of water and I was drowning. My 
step-grandfather was killed instantly, but my grandmother 
managed to crawl over and pull my face out of the water.
I was rushed to the hospital, where they found that my 
brain was hemorrhaging, and they couldn’t stop it. When 
my father arrived, he found me unable to see or hear, 
and unfortunately, the doctors offered little hope for 
my survival. In fact, they thought I wouldn’t last much 
longer, and one of them actually told my father to hold 
off scheduling my step-grandfather’s funeral as he would 
likely be burying both of us at the same time.
You can just imagine the shock that my parents were in 
at that moment. Fortunately, the president of my father’s 
synagogue, a Mr. Gellman, had a brilliant idea, to contact 
the Lubavitcher Rebbe for a blessing. At first my father 
demurred — it went against his grain to ask a chasidic rabbi 
for help — but he was desperate and he had nowhere else 
to turn.
Later, my father would tell the story of what happened 
next with a great deal of drama. He said he would never 
forget it. It was four o’clock in the morning when he placed 

the call to 770 and was instructed to call back in an hour. 
It was the longest hour of my father’s life, but then he got 
to speak with the Rebbe who said to him: “The decree in 
heaven is over. Your son will live.”
My father was stunned. As he would later say, “This 
statement lifted my spirits. But I couldn’t stop wondering: 
how could a person just declare like that: ‘The decree in 
heaven is over.’ How did he know?” As someone raised in 
Lithuanian yeshivahs, he couldn’t fathom that a chasidic 
Rebbe had this knowledge and power.
Then the Rebbe asked him to do three things: First to 
donate $1,800 to charity — to any cause or organization 
other than Chabad-Lubavitch. It could not be Chabad-
Lubavitch, the Rebbe was very specific about that. This 
was a lot of money in 1963, and my father had to borrow it, 
but he did as the Rebbe instructed. The second thing was 
to add “Bentzion” to my name — again the Rebbe was very 
specific about that. (This turned out to be the name of my 
great-grandfather who had no one named after him.) And 
the third thing: the Rebbe wanted the doctor to call him.
After much begging, my father got the doctor to call the 
Rebbe. And when he did, the Rebbe told him to administer 
a particular injection into the exact location of the bleeding 
in my brain to prevent further deterioration. The doctor 
was shocked that the Rebbe knew about this injection — 

ב“ה

ערב שבת פרשת צו, ז‘ ניסן, תשע״ח
Erev Shabbat Parshat Tzav, March 23, 2018
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Velem és a Rebbével történt

A fiú, akiről lemondtak az orvosok

Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

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

Ez a történet 1963. szeptember 
17-én kezdődött. Akkor három 
és fél éves voltam, és a New Jer-
sey állambeli McKee Cityben 
éltünk. Apámnak csirkefarmja 
volt, de egyben a helyi ortodox 
zsinagóga rabbijaként is szol-
gált. Ő Bné Brákban tanult olyan 
neves rabbiktól, mint a Cházon 
Is vagy a Steipler Gáon. A ta-
nulótársa a neves Chájim Ka-
nievsky rabbi volt. Igazi litván 
neveltetésben részesült, a le hető 
legtávolabb a hászid világ tól.

Az említett napot a nagyszü-
leimmel töltöttem, akik este ha-
zaszállítottak autóval. Hatalmas 
eső volt, alig lehetett látni az 
utat, és balesetet szenvedtünk. 
Több jármű szaladt egymásba. 
Nagymamámmal együtt kire-
pültünk a szélvédőn keresztül. 
Én arccal egy mély pocsolyába 
csapódtam és kezdtem elsüly-
lyedni. A nagymamámnak volt 
annyi ereje, hogy utánam mász-
szon és kihúzzon, nagyapám 
azonnal szörnyethalt. 

Kórházba szállítottak, ahol 
agyvérzést állapítottak meg, me-
lyet nem voltak képesek elállítani. 
Az orvosok nem bíztak a felépü-
lésemben és attól tartottak, hogy 
már csak nagyon kevés időm van 
hátra. Apámnak azt tanácsolták, 
hogy várjon nagyapám temeté-
sével, mert hamarosan az enyém-
re is sort kell keríteni.

A szüleim nem tudták, hogy 
mitévők legyenek. A zsinagó-
gánk elnöke azt javasolta neki, 
hogy vegye fel a kapcsolatot 
a lubavicsi Rebbével és kérje 
az áldását. Apám eleinte nem 
akart belemenni, hiszen ez gyö-
keresen szemben állt a felfogá-
sával, de végül belátta, hogy 
már semmi más nem segíthet. 
Így hát hajnali négykor felhív-

ta a Chábád főhadiszállását és 
elmondta, hogy milyen tragé-
diával áll szemben. Azt mond-
ták neki, hogy egy órával ké-
sőbb telefonáljon újra. Ez volt 
élete leghosszabb órája. Ami-
kor újra telefonált, kapcsolták 
neki a Rebbét, aki a következőt 
mondta: „Lezárult az ítélkezés 
az Égben. A fia élni fog!”.

Apám nem tért magához. 
Később így emlékezett vissza 
arra pillanatra: „Ez a kijelen-
tés lelket öntött belém, de kép-

telen voltam megérteni, hogy 
miként jelenhet ki valaki ilyes-
mit. Honnan tudhatta?” Litván 
jesivákban tanult, nem tudta el-
képzelni, hogy egy hászid rebbe 
rendelkezhet efféle tudással.

A Rebbe ezután három dol-
got kért tőle: 1. adományozzon 
1800 dollárt valamilyen jóté-
kony célra vagy szervezetnek, 
mely nem kötődik a Chábád-
Lubavics mozgalomhoz. A Reb-
be külön kihangsúlyozta, hogy 
ne a Chábádnak adományoz-
zon. 2. Toldják a Bencion ne-
vet a nevemhez. Később kide-
rült, hogy az egyik dédnagy-
apámat hívták Bencionnak, aki 
után nem neveztek el senkit. 3. 
A Rebbe azt kérte, hogy az or-
vos hívja fel telefonon.

Apám hosszas kérlelése után 
az orvos ráállt, hogy felhívja a 
Rebbét. A Rebbe egy bizonyos 
injekció beadását kérte arra a 
helyre, ahol vérzett az agyam, 
hogy megakadályozza a helyzet 
súlyosbodását. Az orvos elké-
pedt azon, hogy a Rebbe tudott 
erről az injekcióról, mert éppen 
csak megjelent a piacon. Ezzel 
együtt nem akarta beadni, mert 
ez a szer időnként azonnali ha-
lálhoz vezetett. Végül azonban 
mégis beadta, én pedig túléltem 

a beavatkozást. A felépülésem 
azonban igen nehézkes volt, 
sokáig úgy léteztem, mint egy 
növény. Ebben az időben apám 
részt vett néhány hászid össze-
jövetelen, melyet a Rebbe veze-
tett. Egy alkalommal a Rebbe 
így szólt apámhoz: „Most kü-
lönlegesen kegyes óra van, azt 
kér, amit csak akar. Nem is ér-
tem, miért nem kér valamit!” 
Apám erre természetesen azt 
kérte, hogy meggyógyuljak, 
ami valóra is vált.

Egy nap, amikor éppen 
anyám ült az ágyam mellett, be-
lépett egy új nővér, aki nem is-
merte az állapotomat, és meg-
kérdezte, hogy tejet vagy üdítőt 
innék-e szívesebben. „Üdítőt” – 
suttogtam. Anyám ott helyben 

Bentzion Yaacov Shmuel Orimland rabbi a Margate-ben 
működő Young Israel közösséget vezeti. 
Az interjú 2010 szeptemberében készült. 

elájult. Ezt követően egy másfél 
éves, intenzív terápián mentem 
keresztül, mert bár képes vol-
tam már beszélni, illetve önál-
lóan enni és inni, a lábamat még 
alig tudtam mozgatni. Csak já-
rókeret segítségével tudtam 
talpra állni, de menni egyálta-
lán nem voltam képes.

Ekkor apám elvitt a Reb-
béhez. A Rebbe azt kérte tőle, 
hogy hagyjon az irodájában. 
Fogalmam sincs, hogy mi tör-
tént, de húsz perccel később a 
saját lábamon jöttem ki onnan.

Ezután még sántítottam és 
az egyik oldalamon nagyon 
gyenge voltam. A legnagyobb 
bosszúságot az okozta, hogy a 
tanulás is nehezen ment. Ami-
kor hat éves voltam, apám elvitt 
a Rebbéhez, aki feltett néhány 
kérdést a hetiszakasszal kap-
csolatban. Mindannyiszor any-
nyit mondtam csak, hogy „nem 
tudom”. Ő azt kérdezte: „Miért 
nem tudod?” Én így feleltem: 
„Biztos az autóbaleset miatt... 
Agysérülésem van”. A Rebbe 
ekkor rám mosolygott, elővett 
egy imakönyvet, és azt mond-
ta: „Imádkozz ebből, különös 
tekintettel a lefekvés előtti Smá 
imára, és nem lesz többet min 
aggódnod”. Ez így is lett.

Gondolom, nem meglepő, 
hogy a Rebbe hászidja lettem, 
sőt még az apám is!

Bentzion Yaacov Shmuel 
Orimland rabbi
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A kiadvány szent szövegek részleteit és magyarázatait tartalmazza. Kérjük, ne dobja el!

A húst alaposan befűszerez-
zük. Az olajat felforrósítjuk 
a tagine-ban, majd a hússze-
letek mindkét oldalát hirte-
len átsütjük rajta. Köré szór-
juk a felszeletelt hagymát és 
fokhagymát, valamint a csi-
cseriborsót. Nagy lángon, 
néhány perc alatt, kever-
getve összepirítjuk a húst a 
zöldségekkel. Hozzáöntjük 
a bort, lefedjük a tagine te-
tejével, és egy óra alatt puhá-
ra pároljuk.

Kóser konyha

Bárány tagine
tojás és gluténmentes

1 kg szeletelt bárányhús 
  (lapocka)
fűszerek: só, bors, kurkuma, 
pirospaprika, ízlés szerint
3 fej vöröshagyma 
  vékonyra szeletelve
1 fej fokhagyma
3 ek. étolaj
½ doboz 
  konzerv csicseriborsó
2 pohár száraz vörösbor
Szükséges eszköz: tagine főző

Esténként 
más-más 

előadókkal 
és 

témákkal
A zsidó 

filozófia alapjai
Vasárnap: A sátánról zsidó módra
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!

Előre lehet-e hozni a délutáni imát?
Tisztelt Oberlander Báruch 
rabbi! 
Egy újabb kérdést szeretnék felten
ni az imádsággal kapcsolatban. 
Ha előre tudom, hogy pl. a délutá
ni imát nem tudom megtartani az 
elfoglaltságom jellege miatt, akkor 
azt a reggeli imánál tudome he
lyettesíteni a délutáni ima rész
letekkel való kibővítésével vagy a 
reggeli ima dupla elmondásával, 
ezt utólag is lehete alkalmazni, 
vagy egyik esetben sem lehet így 
helyettesíteni, akkor elmarad?

Üdvözlettel: Zsolt
 

Kedves Zsolt!
Érdekes, hogy épp a délutáni 
imát említi, amiről a Talmud azt 
mondja (Bráchot 6b.), hogy az a 
legfontosabb. Elijáhu prófétáról 
is azt írja a Biblia (1Királyok 18:36.), 
hogy a Kármel-hegyen Isten rá-
hallgatott „a délutáni ima kez-
detekor” (lásd Chidusé ágádáot uo.). 
Pont azért ez a legfontosabb, 
mert ehhez meg kell szakíta-
nunk a napi teendőinket, míg a 
reggeli és az esti imát könnyebb 
beiktatni a teendők elé, illetve a 
munkanapunk után.

A Mincha elmondására sze-
rencsére hosszú órák állnak ren-
delkezésünkre még a rövid téli 

cigarettát. Ezért minden olyan 
elfoglaltságot, amit meg lehetne 
szakítani egy cigarettaszünetre, 
biztosan meg lehet szakítani egy 
pár perces imára is. 

Természetesen vannak ritka 
helyzetek, melyek ezt sem teszik 

pótolni, ahogy erről a korona-
járvány alatt kimaradt tóraolva-
sások pótlása kapcsán már írtam 
(lásd: Gut sábesz, 22. évf. 31. szám), lásd 
ott a részleteket. 

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

napokon is. Ha nagyon elfoglal-
tak vagyunk, akkor is minden-
képp szakítsunk időt legalább 
az ima legfontosabb részére, az 
Ámidára, amit pár perc alatt el 
lehet mondani – nagyjából any-
nyi időt vesz igénybe, amennyi 
idő alatt az ember elszív egy szál 

lehetővé, például amikor egy se-
bész életmentő műtétet hajt vég-
re. 

Ilyenkor nincs lehetőség ar-
ra, hogy egy korábbi ima so-
rán a kimaradót megelőlegezze, 
azonban a soron következő imá-
nál minden további nélkül lehet 


