
anításunk Yona Metzger rabbi ne-
véhez fűződik.

etiszakaszunkban többek kö-
zött Áron főpap fiainak halá-
láról olvasunk. Mi volt az ő 

bűnük? 

Nádáv megkérdezte a testvé-
rét: „Miért nem halnak már meg az 
 öregek?”

Kire gondolt? A saját apjukra, 
Áron főpapra és Mózesre. „Akkor te 
és én átvehetjük a hatalmat, az irá-
nyítást a nép felett” – gondolták. 

Erre az Örökkévaló válaszolt ne-
kik: „Majd meglátjuk, hogy ki kit fog 
eltemetni!”

Nádáv és Ávihu úgy tervezték, 
hogy ők fogják eltemetni Áront, de 
fordítva történt, Áron főpap kény-
szerült eltemetni két fiát.

Hogyan volt lehetséges, hogy 
Áron fiai így beszéljenek az édesap-
jukról, arról az emberről, aki annyira 
szerette az embereket és az emberek 
közötti békét? 

„Haljon meg azért, hogy mi le-
gyünk utána hatalmon?” – mi volt 
Nádáv és Ávihu szándéka?

Felfoghatatlan, hogy akik olyan 
nevelést kaptak, mint ők, hogyan be-
szélhettek így az édesapjukról? „Hal-
jon meg csak azért, hogy átvegyük a 
hatalmat?”

Nem erről van szó! Itt egy ideo-
lógiai problémáról van szó, ami a 
mai nemzedékben is megtalálható.

Nádáv és Ávihu a nép között jár-
tak és azt látták, hogy a fiatal nemze-
dék egyszerűen elszakadt a vezetés-

től. A vezetők idősek voltak és nem 
beszélték a fiatalok nyelvét. Sok volt 
a keserűség és a panasz Áron és Mó-
zes ellen.

Nádáv és Ávihu azt gondolták, 
hogy ez Áron és Mózes kora miatt 
van, és úgy vélték, ha meghalnának, 
akkor ők átvennék az irányítást a nép 
felett, ami azt is jelentené, hogy sok-
kal jobb lenne a kommunikáció a fia-

tal nemzedékkel. Egy nyelvet beszél-
nének és sokkal jobban megértenék a 
problémáikat.

Nagyon fontos tehát megérte-
nünk, itt nem arról van szó, hogy ők 
Áron és Mózes halálát akarták, ha-
nem a nép javát! 

Viszont történt itt egy óriási téve-
désük, hiszen ez teljes mértékben el-
lentmond a zsidó ideológiának!

A zsidóságban az idősek azok, 
akik mutatják az utat a fiataloknak, 
és a zsidó bölcsek, az idősebb embe-
rek vezetik a népet!

Nézzük meg, mi a különbség a 
mai nemzedék és a zsidó filozófia 
között?

A mai fiatal nemzedék kiket szo-
kott sztárolni, kik előtt szeret megha-
jolni? A pop, a film és a sport sztárjai 
előtt. Milyenek ezek a sztárok? Ezek-
nek az embereknek tulajdonképpen 
van egy karrierjük, ami körülbelül a 
negyven éves korukig tart, onnantól 
kezdve mindennap lefelé megy a kar-
rierjük és nincs semmilyen perspek-
tívájuk, semmilyen jövőképük. Azu-
tán jön a pszichológus, a pszichiáter 
és esetleg, sajnos, az öngyilkosság.

A zsidóságban ez másképp műkö-
dik! Az idősebb embereknek van per-
spektívájuk, nincsenek ilyen válságos 
helyzetben. Minél idősebb a zsidó-
ságban valaki, annál nagyobb tiszte-
letet kap. Minél közelebb van Mózes 
tanítónkhoz, annál nagyobb tiszte-
let övezi őt. Ez a zsidó ideológia!

Ha megnézzük, a koronavírus- 
járvány elején szintén megmutatko-
zott ez a fajta különbség. 

Emlékezhetünk, hogy amikor 
Amerikában és Oroszországban a 
koronavírus-járvány elején összeom-
lottak a kórházak, azt mondták: „Az 
idősekről lemondunk...” Voltak olyan 
országok, ahol 40 év alatt kezdték el 
oltani az embereket. Ezzel szemben, 
Izraelben a 60 év felettiek oltásával 
kezdték, ahogyan a zsidóság ideoló-
giája megkívánja.

Ahogy láthattuk, Nádáv és Ávihu 
itt követték el legnagyobb hibájukat! 
És láthattuk azt is, hogy ki kit teme-
tett el!

De: Ám Izrael Cháj! Izrael népe él!

Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)



 
 

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

indnyájunknak fontos megérteni, hogyha az em-
bernek gyötrelmek vannak az életében, akkor 
ez nem egy i-teni bosszú, hanem az Örökkévaló 

csak szeretné megtisztítani a lelkünket, kvázi jót akar ten-
ni velünk, ugyanis a gyötrelmek csökkentik a bűneinket.

Ez a világ csak egy folyosó a túlvilági élethez. Ha 
az ember úgy érkezik a túlvilágra, hogy tele van a lelke 
foltok kal, akkor az Örökkévaló sajnos nem 
tudja megadni neki azokat a jutalmakat, 
amelyeket a micvák teljesítéséért ígért. 
Nem tudja behelyezni őt a Menny-
országba olyan lélekkel, ami tele van 
foltokkal. Ha valaki viszont  tsuvát 
csinált minden bűnéért, akkor 
neki minden további nélkül meg 
tudja adni az összes jutalmat, és itt 
olyan élvezetekről van szó, amelyek 
sokkal erőteljesebbek, mint a földi él-
vezetek. Tehát ha az ember gyötrelme-
ket kap, ezt csakis azért kapja, hogy ezál-
tal megtisztítsa a lelkét. 

Az egyik legnagyobb rabbi, Eliezer Papo zc’’l (1785–
1828), „Pele Yoetz” című könyvében a következőket írta: 
„Ha az ember tudná, milyen haszna van a gyötrelmek-
nek, akkor nemhogy azt kérné, vigyék el tőle, hanem még 
 kérne belőle.” 

De mit lehet tenni, mi nem vagyunk azon a spirituális 
szinten, hogy gyötrelmeket kérjünk! Azt viszont meg le-
het tenni, hogy az ember ne legyen mérges az Örökkéva-
lóra, amikor gyötrelmeket küld neki, és ne kezdje mindig 
„miért?”-tel az ezzel kapcsolatos kétségeit: „Miért pont 
én?”, „Miért történik ez pont velem?”, „Miért nem vettek 
fel a kiszemelt munkahelyre”, „Miért nem sikerült a vizs-
gám?”, stb. Hanem tudnunk kell, hogy ezek a gyötrelmek 
azért vannak, hogy megtisztítsák a lelkünket!

A Kabbala bölcsei azt mondták, ha az ember szere-
tettel fogadja ezeket a gyötrelmeket, akkor nagyon sok 
bűnét fogják letörölni a listájából. Tudnunk kell azon-
ban, hogy ez nem egyfajta bosszú az Örökkévaló részé-
ről, hanem ez a lélek megtisztításáról szól. Ez olyan, mint 

amikor folt keletkezik egy ingen, amiből ki kell szedni 
azt a foltot, hogy újra fel tudjuk venni.

Az előbbieket szeretném egy érdekes példával illuszt-
rálni, amiben van egy anya és egy hatéves gyermek. Azt 
mondja az anya a gyermekének: „Minden játékkal játsz-
hatsz, ami itt van előtted, kivéve ezt az egyetlen egy fla-
kont, mert ez mérgező, ehhez nem nyúlhatsz!” Ezek után 

az anya kimegy néhány percre és amikor visszajön, 
látja, hogy pont abból a flakonból kent a gyer-

mek a kis karjára. Mit csinál ilyenkor egy 
anya? Megfogja a gyermeke kezét és gyor-

san kiviszi a fürdőszobába, mert tudja, 
hogy minden pillanatnak jelentősé-

ge van a gyermek sorsát illetően. A 
fürdőszobában megfog egy sziva-
csot és erősen elkezdi vele dörzsöl-
ni a gyermeke karját. A gyermek 

mit csinál ilyenkor? Üvölt: „Anya, 
ez fáj! Karcolod a kezemet!” Az anya 

miért csinálja ezt? Bosszút akar áll-
ni a gyermekén, amiért nem hall-

gatott rá? Szó sincs róla! Az anya együtt 
sír ilyenkor a gyermekével az ő szívében, az ő 

lelkében és azt kérdezi: „Miért csináltad ezt? Figyelmez-
tettelek rá, hogy ehhez a flakonhoz ne nyúlj!”

I-ten is így adja Izrael népének a gyötrelmeket. Azt 
írta az Örökkévaló a Tórájában: „Ha ti szenvedtek, akkor 
Én is szenvedek!” – ahogyan az anya a gyermekével szen-
ved. De azt is mondta az Örökkévaló: „Nincs mit tenni, 
muszáj, hogy megtisztítsam a lelkeket a bűnöktől! Én fi-
gyelmeztettelek benneteket előre, hogy ezt ne csináljátok, 
mert ez nem jó és nem lesz jó vége!”

Összefoglalva a fentieket: ha az ember bűnt követ el, 
de ezen a földön a gyötrelmeket szeretettel elfogadja 
vagy tsuvát csinál, akkor rendben van, de ha nem, ami-
kor kiszáll a lelke a testéből 120 év múlva, akkor sajnos 
a túlvilágon muszáj megtisztítania a lelkét, ami sokkal 
nehezebb és sokkal fájdalmasabb minden gyötrelemnél, 
ami ezen a földön van és amit itt kaphat az ember. Bízom 
benne, hogy mindenki, aki bűnt követett el, szeretettel 
elfogadja ezeket a gyötrelmeket és engedi, hogy az Örök-
kévaló megtisztítsa a lelkét!

 
 
 

 
 

 
 


