
ekudé  Mózes második köny
vének utolsó hetiszakasza. 

Ebben a könyvben nagyon 
sok óriási esemény leírása szerepel 
 Izrael életéből, többek között Mózes 
születése, az egyiptomi rabszolga
ság, az egyiptomi kivonulás, a Vö
röstenger kettéválasztása,  manna 
hullása az égből, a Szinájhegyi 
 kinyilatkoztatás és az aranyborjú 
bűne. Felmerül a kérdés, hogy eny
nyi óriási esemény után miért pont 
egy jelentéktelennek tűnő tárgyi lel
tárral fejeződik be ez a könyv? 

Két választ szeretnék erre adni.

Az egyik az, hogy Mózes nagyon 
szerette a népét. Felmerül a kérdés, 
hogy mi a kapcsolat Izrael szerete
te és a tárgyi leltár között? A válasz 
egyszerű! Amikor felépült a mis
kán, az ideiglenes Szentély, akkor 
mindenki látta, milyen lenyűgöző, 
milyen csodálatos ez az épület.

Mózes füzetében azonban nem
csak az szerepelt, hogy hogyan kell 
kinéznie ennek a miskánnak, ha
nem az is, hogy mit kapott a nép
től? Mit és mennyit? Ebből is lehe
tett látni, hogy benne volt a népnek 
a szíve és az az elszántság, amivel 
adni akart a nép, és ez mind belül
ről fakadt.

De van ennek egy másik aspek
tusa is. Lehet más szemszögből 
is nézni ezt a fajta tárgyi leltárt. A 
mid rás azt írja, hogy Mózes, ami
kor ment a pusztabeli sátrak között, 
hallotta, hogy mögötte az emberek 

így beszélnek: „Milyen gyönyörű, 
milyen csodálatos lett ez az épü
let, és mennyi aranyat adtak hoz
zá! Mózes valószínűleg meggazda
godott ebből! És milyen csodálatos, 
finom ételeket ehet ebből a pénzből, 
ebből az aranyból!”

Mózes nem lett dühös a hallot
taktól, mert pontosan tudta, hogy 
részletes listát kell készítenie min

denről, amit a néptől kapott, mert 
nemcsak az ég felé kell tisztának 
lennie, hanem a nép felé is. Sokan 
azt gondolják, hogy elég az ég felé, 
de ez nem így van! Nem elég, ha az 
ember maga belül tudja, hogy nem 
vett el a közösből, hanem ezt kívül, 
a világ előtt is bizonyítania kell.

Mózes tanítónk nagyon szerette 
a népét és nem akarta, hogy bármi
féle lopással gyanúsítsák. Ezért azt 
mondta: „Elkészítem a teljes listát, 
hogyha ez kell hozzá, nincs semmi 
probléma. Bárkinek, aki majd meg 
akarja nézni, annak megmutatom, 
hogy becsületes vagyok és tiszta ke
zekkel dolgozom.” Ez az igazi sze

retet egy igazi vezetőtől a népe felé, 
mert az embernek nemcsak becsü
letesnek kell látszania, hanem an
nak is kell lennie.

Ilyen egy valódi, igazi vezető, 
aki nem felülről nézi a népet, ha
nem egyenrangú partnernek tekin
ti az embereket. És ha bárki, akár a 
legkisebb ember is odamegy és meg 
akarja nézni ezt a listát, akkor ő 
egyszerűen átadja neki: „Tessék, itt 
ez a lista!” Ilyen az igazi vezető! Az 
utolsó szögig elszámol, mert nem
csak becsületesnek kell lennie, ha
nem annak is kell látszania.

Azt gondolom, nemzedékünk
ben az egyik legnagyobb erény le
het egy vezető részéről, hogyha be
csületes, egyenes és tiszta kezekkel 
dolgozik! Meggyőződésem, hogy 
aki így tesz, annak óriási jutalom
ban lesz része ezen a világon is, de 
főleg a túlvilágon. Viszont azt is kell 
tudnia mindenkinek és minden ve
zetőnek, hogy ez nem egy követ
kezmények nélküli világ, ez nem 
egy senki földje, és minden egyes 
fillérrel el kell számolnia mindenki
nek az égi bíróság előtt!

Bízom benne, hogy a mi vezető
ink tiszta kezekkel dolgoznak és el 
tudnak majd számolni az égi bíró
ság előtt. Ezzel kívánok mindenki
nek shabbat shalom, gut sábeszt!

Czink Moshe (Tomi)



 





  

 

zaadja Gaon (882-942) nemzedékének legnagyobb 
rabbija volt, aki 1200 évvel ezelőtt élt. Dániel próféta 
azt írta, hogy a Messiás égi úton fog eljönni hozzánk. 
 Szaadja Gaon erről azt mondta, meg kell értenünk, hogy 

Izrael népe a felhőkön keresztül fog visszatérni a Szentföldre.

Gondoljatok bele, 1200 évvel ezelőtt hogyan hangozhatott ez a 
prófécia? Képzeletnek! Ezt Szaadja Gaon is tudta, de azt mondta, 
ha ez van írva, akkor ez így fog történni! Ma pedig láthatjuk, nem 
véletlenül adta az Örökkévaló annak a nemzedéknek az észt 
a repülőgép feltaláláshoz, hanem éppen azért, hogy 
Izrael népe pontosan úgy térhessen vissza a 
Szentföldre, ahogy a próféciában le van 
írva! A beteg és idős emberek is.

Ha néhány évtizeddel  korábban 
például Irakban olvasta ezt egy beteg 
vagy idős zsidó ember, azt mondhatta, 
hogy létezhetne ez a prófécia, hiszen a saro-
kig sem tudok elmenni? Aztán megláthattuk, 
hogy repülőgépek útján, a felhőkön keresztül 
valóban mindenki, aki akart, vissza tudott tér-
ni Izrael földjére. Pontosan úgy, ahogyan ezt a 
prófécia írta, hiszen az isteni ígéretnek teljesülnie kel-
lett! Ez azt is jelenti, hogy a repülőgép nem azért lett felta-
lálva, hogy az amerikai elnök Amerikából Indiába tudjon utazni, 
hanem azért, hogy a megígért prófécia szerint Izrael népe vissza 
tudjon térni a Szentföldre!

Van egy másik érdekes prófécia is a kezünkben, amely sze-
rint a ma ismert repülőgép primitív légi jármű ahhoz képest, 
amilyen repülőgép a jövőben lesz. Ma természetesen nagyon 
örülünk annak, hogy 9-10 óra alatt el lehet jutni Amerikába, 
különös tekintettel arra, hogy korábban hónapokba, akár évek-
be tellett, amire az ember odaért. 

A Tanachból tudjuk, hogy nem Kolumbusz Kristóf fedezte 
fel Amerikát 500 évvel ezelőtt, ahogy ezt sokan gondolják. Az 
van ugyanis írva a Tanachban, hogy Salamon próféta hajókat 
küldött „Ofír (héberül אוֹפִיר) országába”. Három évig tartott ez a 
hajóút és onnan hoztak aranyat, fűszereket, édességeket és más 
dolgokat. A Tananchban Amerika neve: „Ofír országa”.

Persze számunkra ma lenyűgöző, hogy 9-10 óra alatt odaér-
hetünk Amerikába, de eljön a nap, amikor ez nagyon primitív 
és fejletlen légi járműnek fog számítani. Egyszerűen eltűnnek 
a mai repülőgépek és helyettük sokkal, de sokkal gyorsabb légi 
járművek lesznek. Honnan tudjuk ezt? A midrásból, ahol böl-
cseink elmesélték, hogy amikor felépül a harmadik Szentély, ak-
kor minden zsidó férfi minden Rosh Chodeskor, ami az Újhold 
napja, és minden Shabbatkor ott fog imádkozni! 

Megkérdezték, ez hogy létezik? Hiszen, ha Magyar-
országról, Amerikából, Mexikóból vagy Ausztráliá-

ból akartak a szentföldre eljutni, akkor annak 
idején hónapokig vagy évekig kellett ehhez 
utazni. Erre azt válaszolták, nem kell aggódni, 
olyan gyors repülőgépek lesznek, hogy ha va-

laki például Ausztráliában él, ott lesz a háza 
mellett egy kis repülőgép, amire ha felszáll 

Shabbatkor és elmegy a Szentélybe, Je-
ruzsálembe imádkozni, mikor vissza-

tér, még tud kiddust csinálni a feleségének, 
megszentelve a Shabbatot, aki addig egyéb-

ként aludt. Hogy létezik ez? Úgy, hogy nagyon, 
de nagyon gyors repülőgépek lesznek!

Az is felmerül kérdésként, hogy Shabbatkor lehet majd repül-
ni? Erre azt írták bölcseink, hogy olyan repülőgépek lesznek, ame-
lyeket lehet Shabbatkor használni. De arra is rákérdeztek, hogy 
manapság van egy terület, amit nem szabad elhagyni, vagyis egy 
bizonyos távolságon kívülre nem lehet menni Shabbatkor. Erre azt 
válaszolták bölcseink, hogy ez csak 80 centiméter magasságig ér-
vényes, és ez a repülőgép olyan lesz, hogy arra ez a tilalom nem 
lesz érvényes. Tehát ez a repülőgép a felhőkön keresztül nagyon, 
de nagyon gyorsan fog repülni és erről beszéltek, vitáztak bölcse-
ink 2000 évvel ezelőtt! El tudjuk képzelni, hogy gondolkozhattak 
ilyen dolgon? Kitől kapták ezeket az információkat? Nyilván csakis 
az Örökkévalótól! Senki nem gondolhatta 2000 évvel ezelőtt, hogy 
lesz valamikor repülőgép. Csakis az Örökkévalótól kaphatták ezt 
az információt! És azt is átadták, hogy a mai repülőgép egy pri-
mitív légi jármű ahhoz képest, ami a jövőben lesz ezen a földön.

Kívánom mindenkinek, hogy érje meg ezt az időt, hogy el-
jöjjön a Messiás és legyen harmadik Szentély, és lássuk meg, mi-
lyen fejletlen a mai repülőgép ahhoz képest, amellyel majd Jeru-
zsálembe, a harmadik Szentélyhez repülhetünk!

 
 
 

 
 
 

 
 


