
lérkeztünk Peszach ünnepé-
nek a végéhez, amelyet úgy 
hívnak, hogy Svi Sel Peszach. 

Izraelben ez az ünnep egynapos, de 
 Izraelen kívül kétnapos, tehát csütör-
tök estétől egészen szombat estéig tart.

Izrael népe látta, hogy az  ellenség 
halálát lelte, amikor a  Vörös-tenger 
kettévált. Ekkor ébredt fel a népben 
az istenfélelem és elkezdtek hinni az 
Örökkévalóban. Felmerül a kérdés, 
mit is jelent az, hogy hit? Amikor 
megkérdezik az embert: „Hisz-e az 
Örökkévalóban?” – akkor mi itt a 
szándék? Az, hogy tudja: van I-ten! A 
helyzet azonban az, hogyha mélyebb 
értelmezésben nézzük ezt a kérdést, 
akkor a hit egy magasabb szint, mint 
tudni azt, hogy létezik az Örökkévaló.

Egy példával illusztrálva, amikor 
valaki bemegy egy szobába és tudja, 
látja azt, hogy nincs ott ablak, csak 
ajtó, majd kimegy a szobából, bezár-
ja az ajtót, találkozik egy ismerőssel, 
aki megkérdezi: „A barátod bent van 
a szobában?”, akkor nem válaszolhat-
ja azt, hogy: „úgy hiszem, hogy ott 
van...”, hiszen ő tudja, egyértelműen 
tudja, hogy a barátja ott van bent. 

Mikor lehet tehát azt mondani, 
hogy valaki hisz valamiben? Pél-
dául, ha valaki kölcsönad egymillió 
forintot a barátjának, megkérdezik 
tőle: „oké, hogy ő jó barátod, de so-
kat dolgoztál ezért a pénzért, és gon-
dolod, hogy ő ezt vissza fogja tudni 
fizetni neked?” – amire azt mondja: 
„Én úgy hiszem, hogy vissza fogja, 
hogy vissza tudja fizetni.” Tehát itt a 
hit fogalma helyesen lett használva. 

Amikor egy múltbeli vagy jövőbe-
li dologról van szó, akkor igenis hitről 

beszélünk, viszont, ami most történik, 
például, hogy kijöttem az ajtón és tu-
dom, hogy ott van bent a barátom, ak-
kor ez nem hit kérdése, hanem az em-
ber tudja, hogy igenis ott van a barátja.

Ha az Örökkévalóról van szó, ak-
kor mindenki tudhatja, hogy létezik!

Ha valaki elolvassa a „Tóra és 
Tudomány” című kiadványunkat, 
egyértelmű lesz számára, sőt sem-

miféle kétsége nem maradhat  afelől, 
hogy létezik az Örökkévaló! Vagy 
ha valaki megnézi a természetet, 
azt, hogy hogyan működik vagy azt 
a sok csodát a Teremtésben, ebből is 
egyértelműnek kell lennie számára!

Ha valaki tudja, hogy létezik a Te-
remtő, akkor hisz abban, hogy segít 
neki és hogy minden rendben lesz ez-
által a számára, és az i-teni gondvise-
lésben is hinni fog! Hinni fog abban, 
hogy az Örökkévalót érdekli, hogy mi 
van az emberrel, ahogyan az a Tórá-
ban is le van írva. Igenis fontos az 
Örökkévaló számára, hogy az ember 
hogyan is cselekszik! Hiszen külön-
leges erőt, különleges képességeket 
adott neki, és az ember a szabad akara-

ta alapján eldöntheti, hogy ezt az erőt 
és képességet jóra vagy rosszra hasz-
nálja. Minden embernek tudnia kell, 
hogy minden egyes cselekedetével ha-
tással van a felsőbb, spirituális vilá-
gokra, és onnan jön vissza hozzá. Ha 
valaki például egy jócselekedetet tesz, 
akkor ez a pozitív hatás megmutatko-
zik a felsőbb, spirituális világban és ez 
jön vissza ide hozzánk, erre a földre.

Honnan tudhatja azt az ember, 
hogy megfelelően bízik az Örökké-
valóban? Onnan, hogy lelki békéje 
lesz! Nem stresszel mindenen, hanem 
azt mondja: „Mindent elkövetek, ami 
tőlem telik, igyekszem és utána rábí-
zom magam az Örökkévalóra.” De vi-
gyázzunk, a „rábízni” nem azt jelenti, 
hogy az Örökkévaló mindent teljesí-
teni fog, amit kérünk. Az az igazi rábí-
zás, amikor az ember azt tudja mon-
dani: „Azt teljesítse az Örökkévaló, 
ami a javamra válik. Ami nem válik a 
javamra, azt egyszerűen ne teljesítse.” 
Ezt jelenti az, hogy rábízom magamat 
az Örökkévalóra, ahogyan azt kell.

Egyébként három szint, három 
emelet létezik: Az első szint az, ami-
kor az ember tudja, hogy létezik az 
Örökkévaló. A második szint az, ami-
kor hisz Benne. A harmadik szint 
pedig az, amikor rábízza magát az 
Örökkévalóra. Ez adja az ember szá-
mára az igazi lelki békét és nyugalmat.

Először is kívánok mindenkinek 
Chag Peszach Kosher veSzameah és 
kívánom, hogy mindenkinek legyen 
valódi, igazi békéje és hogy bízza rá 
magát az Örökkévalóra, hiszen ennél 
jobb megoldás nincsen! Vigyázzatok 
magatokra, I-ten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)



 
 
 
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

zt gondolom, mindnyájunk számára teljesen általános 
dolog az alvás jelensége. Viszont, ha egy másik néző-
pontból figyeljük meg ezt a dolgot, akkor láthatjuk, 

hogy ez egy fura jelenség. Napközben az ember rohan, tanul, 
dolgozik, teszi a dolgot, majd éjszaka alszik.

A szóbeli Tóra, a Talmud azt mondja, hogy amikor az em-
ber alszik, akkor ez az 1/60-ad része a halálnak. Nem halt meg 
az ember, hiszen lélegzik és álmodik, viszont nem is 
él, mert nem hallja, amikor beszélnek hozzá. 
Tehát az alvás az élet és a halál között van!

Ramchal (Moshe Chaim Luzzatto, 
1707–1746) ezt úgy magyarázza, hogy 
az emberi léleknek öt rétege van: ne-
fes, ruach, nesama, chaja és jechidá. 
A legalsóbb réteg, a nefes alvás közben 
benne marad a testben, míg az összes 
többi lélek kiszáll belőle. Tehát a lelkünk 
nagyobbik része kiszáll a testünkből, 
amikor alszunk. És ekkor – mondja Ram-
chal – a jövőből különböző információkat 
kaphat. Hogyan? Úgy, hogy az a nagyobbik 
része a lelkének, ami kiszállt a testéből, talál-
kozik más spirituális lelkekkel. Például a nagyapja 
lelkével, aki korábban meghalt, aki már egy teljes lélek, 
találkozhat az ő lelke, ami nem teljes, hiszen egy része, a nefes 
még benne maradt a testében. Ha nem maradt volna benne, 
akkor kvázi meghalt volna. A halott ember lelke látja a jövőt, 
így aztán képes információt adni a jövőről a másik léleknek. Így 
kerülhet a birtokába különböző információ a jövőről.

A Tóra szerint a valódi álom reggel van, ébredés előtt. Miért? 
Azért, mert este, amikor elalszunk, akkor a lelkünk kiadja mindazt 
az energiát, ami napközben a stressz és minden más által keletke-
zett benne és emiatt nem képes új információkat magához venni. 
Reggel azonban, amikor már kipihent a lélek, akkor képes új infor-
mációkat befogadni, ha más spirituális lényekkel találkozik.

Az alvásnak egyébként több oka is van. Az egyik oka az, 
hogy amikor az ember elalszik, akkor aláírja mindazt, amit ő 
azon a napon cselekedett. Amikor a lelke kiszállt a testéből, akkor 
egyszerűen aláír mindent. Ez nem egy Photoshop program, nem 
egy hazugság, nem egy csalás, hanem mindent, ami aznap történt 
vele, azt aláírja. Ez azért történik, mert 120 év múlva, amikor a 
lelke végleg kiszáll a testéből, akkor az Égi Bíróság előtt mindent 
megmutatnak majd neki, képileg és mindenhogy előtte lesz. Az 
egyetlen dolog, ami nem lesz ott előtte, ami tsuvát csinált a bű-
nei után, azt egyszerűen kitörlik, de egyébként az összes micvák, 

parancsolatok, jócselekedetek mind-mind ott lesznek, és a többi 
rossz cselekedet is ott lesz. Sajnos a rossz cselekedetekről a lélek-
nek számot kell adnia. Azok az esetek is, amikor egyedül volt és 
senki sem látta, azok is mind dokumentálva vannak, ahogyan az 
élete összes cselekedete is. Ez nem egy blöff, nem egy mellébeszé-
lés, hanem ott minden a megfelelő igazság szerint történik!

A másik oka az alvásnak tulajdonképpen egy kérdés: me-
lyiknek van szüksége alvásra, a testnek vagy a léleknek? Fe-

lületes nézetből azt mondhatná az ember, hogy a test 
az, ami elfárad és aminek ezért szüksége van al-

vásra. Azonban, ha jobban belegondolunk, 
amikor az ember nagyon fáradt, hiába fekszik 

le, sokszor mégsem képes elaludni. For-
golódik egész éjszaka, nyolc órán ke-
resztül. Ezek után amikor felkel, akkor 

kipihent lesz vagy fáradt? Természe-
tesen fáradt. De miért fáradt, hiszen a 
teste pihent nyolc órán keresztül?

A Kabbala bölcsei azt mondják, 
a lélek napközben kiadja az erejét, az 

energiáját és utána fel kell tölteni, ezért 
éjszaka, amikor alszik az ember, akkor 

egyszerűen a lelke, ami kiszáll a testéből, 
kapcsolódik az i-teni fényhez, ami új erőt ad 

neki és ami egyszerűen feltölti.

Felmerül a kérdés: miért nem lehet ezt a feltöltést napközben 
elvégezni? Azért, mert a test nem bírná el azt az óriási fényt, azt az 
i-teni fényt, egyszerűen elégne, felrobbanna tőle. Ez olyan, mint-
ha valaki egy kis villanykörtét hozzá akarna csatlakoztatni egy 
magasfeszültséghez. Az azonnal szétrobbanna! A test az anyag, 
ami nem bírja ezt a nagy fényt, amit az Örökkévaló ad a lélek 
számára. Ezért kell a léleknek kiszállnia a testből ahhoz, hogy 
feltöltődjön. Amikor az ember egész nap telefonon beszél, mire 
eljön az este nem tud tovább beszélni, mert a készülék lemerült. 
Ilyenkor éjszaka újratöltjük és amikor reggel fölébredünk, látjuk, 
hogy a telefon újra fel van töltve, újra van ereje. Ugyanez törté-
nik a lélekkel is: éjszaka újratöltődik és reggel, amikor az ember 
fölkel, akkor kipihenve ébred fel. Ez alapján láthatjuk, hogy nem 
a testnek, hanem a léleknek van szüksége az alvásra.

Kívánom mindenkinek, hogy a lelkének mindig pihentető 
alvásban legyen része, ami azt jelenti, hogy nyugodt, kiegyen-
súlyozott a lelke, teljesen nyugodtan tud aludni, kiengedi azt, 
amit ki kell engednie a lelkéből és kipihenve, boldogan, öröm-
teli módon ébred föl és úgy éli az életét. Kívánok mindenki-
nek teljes lelki egészséget, minden elképzelhető jót, I-ten áld-
jon benneteket!

 
 
 

 

Miért kell a 
léleknek kiszállnia a 
testből ahhoz, hogy 

feltöltődjön?


