
z előző hetiszakaszokban 
az Örökkévaló beszélt az 

állatokról, a múlt heti 
szakasz végén pedig elmondta, 
hogy mely állatokat szabad egy 
zsidó embernek elfogyasztani és 
melyeket tilos. 

Mostani, TÁZRIA hetiszaka-
szunkban az Örökkévaló már az 
emberről beszél. A Tóramagyará-
zók megkérdezik, miért van elő-
ször szó az állatokról és csak utá-
na az emberről? Azt gondolom, 
ez egy nagyon fontos és jelentős 
kérdés.

Ha megnézzük a Tórában a Te-
remtésről szóló részt, ott is azt lát-
hatjuk, hogy az Örökkévaló előbb 
teremtette az állatokat és csak utá-
na az embert. Vajon mi ennek az 
oka? 

Igazából két oka is van. 

Az egyik, hogy HaSem az em-
bernek már készen akart adni 
mindent, ezért előtte megterem-
tette az állatokat, a fákat, a termé-
szetet, mindent megteremtett szá-
mára. 

A másik ok pedig, hogyha egy 
ember nem a Tóra szerint él, nem 
ember módjára viselkedik, akkor 
rosszabb lehet egy szúnyognál is. 
Ha belegondolunk, ez a két dolog 

látszólag ellentmond egymásnak, 
hiszen az első ok fölemeli az em-
bert, a második viszont letapossa, 
egészen a földig. 

Azonban még sincs ebben 
semmi ellentmondás! Miért? 

Azért, mert az ember is két 
részből áll, egyrészt van egy fizi-
kai teste, másrészt van egy spiri-
tuális lelke. 

A fizikai testnek vannak szük-
ségletei, de ha egy ember csak 
ezekre koncentrál, csak a testével 
és a test szükségleteivel foglalko-
zik, csak eszik, iszik, alszik, csak 
a szexre és a testére gondol, akkor 
nem lesz jobb egy szúnyognál. 

Ha viszont az ember a lelkével 
is törődik, a lelkében olyan dol-
gok vannak, amik az állatnak nin-
csenek: ész, beszéd, érzelmek, és 

ha az ember ezeket is használja, 
akkor felemeli önmagát az ember 
szintjére. 

Amikor az első okot említjük, 
akkor az ember az egész világ fe-
lett áll. Ha a második okra gondo-
lunk, akkor meg kell tudnunk, mi 
az oka, hogy egy ember rosszabb 
lehet akár egy szúnyognál is? Ez 
azért van, mert HaSem csakis az 
embernek adott olyan különle-
ges képességeket és erőt, amellyel 
el tudja dönteni, hogy mit válasz-
szon, a jót vagy a rosszat. Az ál-
lat nem képes erre, nem tud vá-
lasztani a jó és a rossz között, csak 
az embernek van erre lehetősége a 
szabad akarata révén.

Az az ember, aki ezeket a ké-
pességeket és ezt az erőt jóra hasz-
nálja, az egész világ érte van! Vi-
szont, ha az ember arra használja 
ezeket a különleges képességeket, 
hogy rosszat tegyen, akkor ő nem 
jobb a szúnyognál sem.

Kívánom  mindnyájunknak, 
hogy minden erőt és minden ké-
pességet, amit az Örökké valótól 
kaptunk, csak és kizárólag jó dol-
gokra használjuk! Ezzel szeretnék 
mindenkinek gut sábeszt kívánni, 
shabbat shalom!

Czink Moshe (Tomi)



 
 
 
 

 
 





  

 

anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

lőfordul, hogy egy adott helyzetet két ember teljesen 
különbözőképpen lát. Hogy lehet ez? Úgy, hogy telje-
sen más szemszögből nézik és más magyarázatot adnak 

arra a helyzetre. Nagyon fontos, hogy megpróbáljuk úgy nevel-
ni önmagunkat, hogy a jót lássuk meg a dolgokban!

Eliezer Silver rabbi a következőket mesélte: az egyik nap 
csak kilencen gyűltek össze a zsinagógában és így nem 
voltak elegen a minjenhez, amihez mint tudjuk, tíz 
felnőtt férfi jelenléte szükséges. Délutáni imáról lé-
vén szó, már nem sok idő volt hátra, amikor még 
imádkozhattak minjenben. Ezért a rabbi ki-
ment az utcára és keresett egy zsidó embert. 
Talált egy idős férfit, akitől megkérdezte: „Te 
zsidó vagy?” A férfi azt válaszolta, hogy 
„igen”. Majd megkérdezte tőle, hogy el-
menne-e vele a zsinagógába kiegészíteni a 
minjent. Erre nagyon dühösen és agresszíven 
válaszolta, hogy „nem”. A rabbi ezek után azt 
kérdezte tőle: „Rendben, megértem, hogy 
nem, de miért válaszol ilyen dühösen erre a 
kérdésre?” Az idős ember elmesélte, hogy a 
Soá idején koncentrációs táborban volt, ahol 
annyira kevés volt az ennivaló, hogy kenyérből is szinte 
csak morzsák jutottak nekik. Volt azonban egy zsidó ember, 
akinek valahogy sikerült becsempésznie a táborba egy Zsoltár- 
könyvet, és tíznél is több ember állt sorba nála minden nap 
csak azért, hogy ebből olvashasson néhány zsoltárt, amiért ez 
az ember mindenkitől kenyérmaradékot, morzsát kért. Sen-
kinek nem adta úgy oda a Zsoltáros könyvet, hogy az illető 
ne adott volna érte ételt. Akkor arra gondolt: „Miféle ember 
az ilyen? Milyen szíve van egy ilyen embernek, aki ebben a 
helyzetben az utolsó morzsát is elkérte a másiktól. Ezt látva 
döntöttem úgy, hogy befejezem az egészet! Nem érdekel töb-
bé sem a vallás, sem a Tóra.” A rabbi ránézett az idős férfire és 
azt mondta: „De hiszen ez egy csodálatos dolog, egy szép tör-
ténet!” Döbbenten kérdezett vissza az idős férfi: „Mi a szép eb-
ben?” Ezt válaszolta a rabbi: „Figyeljük meg, mi történt! Tíz-
nél is több olyan ember volt a haláltáborban, aki hajlandó volt 
az utolsó morzsáját is odaadni csak azért, hogy olvashasson a 
Zsoltárok könyvéből. Milyen csodálatos nép Izrael népe! Cso-
dák csodája!” Az idős férfi elgondolkodott és azt mondta, hogy 
ebből a szemszögből, ebből a nézőpontból még soha nem gon-
dolt a történtekre! Majd megkérdezte, hol van a minjen és el-

ment a rabbival imádkozni. Ez az ember egyetlen pillanat alatt 
az egyik szélsőségből, az egyik végletből a másikba esett. Mi-
ért? Mert egy teljesen más és számára teljesen új szemszögből 
mutatták meg neki ugyanazt a helyzetet. Hogyha valaki a he-
lyes szempontból nézi a dolgokat, akkor lehet boldog!

Jeruzsálemben élt Zalman Briesel, aki mindig életvidám 
volt. Akármi történt is vele, ő mindig boldog maradt. Egyik éj-
jel a gyermeke nem érezte jól magát, ezért vele virrasztott és 

nem aludt egy percet sem. Másnap persze ugyan-
úgy várták a feladatai, mint minden más na-
pon. Egyik barátja, aki tudta, hogy egyetlen 

percet sem aludt az éjjel, megkérdezte tőle: 
„Te hogy vagy most is ilyen vidám? Minden 
más ember panaszkodna a helyedben.” Azt 
válaszolta: „Mi okom lenne panaszra? Itt 
van ez a csodálatos gyermek! Vannak, akik 
este elalszanak és reggel nem ébrednek fel. 
Van olyan ember is, aki este elalszik és reg-
gel a kórházban találja magát, mert éjszaka 
infarktust kapott. És van olyan ember, aki 

minden éjszaka jól alszik, de nincsen gyerme-
ke. Nekem mi okom lenne panaszra? Miért ne 

lennék boldog, hiszen az Örökkévaló egy cso-
dálatos gyermeket adott nekem, és őt ápoltam. 

Minden okom megvan arra, hogy boldog legyek!” 

Azt mesélik, egyik nap ez az ember Jeruzsálemben a Geulá 
utcában sétált, amikor egy ismerőse odament hozzá és megkér-
dezte tőle: „Te minek örülsz annyira? Úgy örülsz, mintha az egész 
utca a tiéd lenne!” Erre azt válaszolta: „Persze, hogy az enyém! 
Van valami kétséged afelől, hogy ez nem az enyém? Ha beme-
gyek egy üzletbe és kérek valamit, az eladó azt azonnal hozza ne-
kem. Ha bemegyek a bankba, a banktisztviselő azonnal azt csi-
nálja, amit kérek. Minden az enyém! Az Örökkévaló nem akarja, 
hogy nehéz legyen nekem, ezért bizonyos feladatokra kijelölt más 
embereket, az üzletben, a bankban, csak azért, hogy segítsenek 
nekem. Egyébként minden az enyém! Nézd meg, ha felemelem 
a kezemet, megáll egy taxi. Mindent megkapok az Örökkévaló-
tól. Miért ne lennék boldog, miért ne lennék elégedett?” Minden 
embernek figyelnie kell tehát arra, hogy a megfelelő nézőpontból 
lássa a dolgokat, mert csak akkor lehet igazán boldog!

Kívánom mindenkinek, mindnyájunknak, hogy tudjuk 
mindig a megfelelő és helyes oldalról megközelíteni a dolgokat, 
a jó szemszögből nézve és mindig úgy magyarázva, hogy az jó 
legyen számunkra!

 

 
 
 

 
  

 
 


