


anításunk Eliyahu Amar rabbi nevéhez 
fűződik.

etiszakaszunkban  megtalálható 
a „béke programja”. Az Örök
kévaló megkérdezte Izrael  népét: 
„Szeretnétek békében élni? Ha 

igen, akkor tartsátok meg törvényeimet 
és békében fogtok élni!” Izrael országa na
gyon sokat foglalkozik a béke megterem
tésének programjával, de sajnos nagyon 
keveset az iteni „béketervvel”. 

Mózes azt mondta a népnek, hogy 
ebben a hetiszakaszban 49 átok szerepel, 
és azt is hozzátette: „49 napot kaptatok 
az egyiptomi kivonulástól a Tóraadásig, 
és ha ebben az időszakban közeledtek az 
Örökkévalóhoz és megtartjátok az Ő tör-
vényeit, akkor ezek az átkok nem szállnak 
rátok. Abban az esetben viszont, ha elfor-
dultok az Örökkévalótól és szembefordul-
tok Vele, akkor ezek rátok fognak szállni 
és ezzel nagyon veszélyes vizekre eveztek.”

Mózes az ötödik könyvben megismét
li a Tórát, a Bechukotáj hetiszakaszt is, ami 
Mózes ötödik könyvének a Ki Távó heti
szakaszában található. Ott azonban már 
nem 49, hanem 98 átok szerepel, vagyis 
pont a duplája. Felmerül a kérdés, hogy 
növekedett az átkok száma a duplájára?

Mózes azt mondta: minden zsidó 
felelős a többiekért. Te is, ő is, én is – 
mindnyájan felelősek vagyunk  egymásért! 
Igaz, hogy minden ember önálló 
 személy, de mindenki befolyással bír a 
másik emberre, hiszen spirituálisan Iz-
rael egész népe össze van kötve, vagyis, 
ha valahol egy zsidó ember valami rosz
szat tesz, akkor azt egy másik zsidó em
ber, akár a világ másik részén is megérzi. 
Ezért mondta Mózes: „Ha elfordultok az 
Örökkévalótól és a Tóra törvényeitől, ak-
kor nem 49, hanem 98 átok sújt bennete-
ket, mert másokkal kapcsolatban is felelős-
séget kell vállalnotok.” Hála Itennek, ez a 
befolyás nemcsak negatív, hanem pozitív 
irányban is hat! Tehát ha egy zsidó em
ber bárhol a világon valamilyen jócsele
kedetet tesz, ez pozitív hatással lehet akár 
a világ másik részén élő zsidó emberre is.

Ezzel kapcsolatban szeretnék elmesél
ni egy igaz történetet, ami nemrégen esett 
meg, és amivel a pozitív irányát szeretném 
ennek a tanításnak bemutatni... A törté
netet Jichák Silberstein rabbi mesélte.

Amikor egy tizenegyéves kislány édes
anyja elhunyt, megfogadta, hogy nem fog 
vizet inni anélkül, hogy az áldására valaki 
ne mondana áment. Egyik nap, amikor az 
iskolából hazaért, nagyon szomjas volt, de 
senki sem volt otthon, és azt is tudta, hogy 
3040 percig esély sincs arra, hogy valaki 
hazaérjen. Egy kettősség volt benne, arra 
gondolt: „Egyrészről nyugodtan megiha
tom ezt a vizet, mert elmondom az áldást 
és kész. Másrészről viszont megígértem, 
hogy addig nem fogom meginni, míg va
laki áment nem mond az áldásomra.” Így 

telt el 10 perc, majd 20 perc, de nem jött 
senki. Ezután a kislány odament az erké
lyük ablakához, hátha arra téved valaki és 
hajlandó áment mondani az ő áldására. 
Eltelt újabb 10 perc, így összesen már 30 
perc, de még mindig nem jött senki. Nem 
sokkal ezután feltűnt egy járókelő, a kis
lány megkérdezte tőle, mondanae áment 
az áldására, ő pedig azt válaszolta, hogy 
„természetesen”. A kislány elmondta az 
áldást – „Báruch Átá Hásem Elohénu Me-
lech HáOlám, sehákol nihje bidváro” („Ál-
dott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ 
Ura, kinek szavára minden termett!”) –, az 
arra járó pedig rámondta az „ámen”t, és 
ezek után a kislány nyugodt szívvel megit
ta a vizet, az arra járó pedig továbbment.

A kislánynak aznap éjszaka álmában 
megjelent az édesanyja, és azt mesélte, el 
sem lehet képzelni, mi történt abban a fél 
órában az Égben, de mindenki őt nézte, 
hogy mi fog történni, vajon megisszae a 
saját áldása elmondása után a vizet, vagy 
lesz ámen is, tehát ámen nélkül vagy 

ámennel fogja meginni. És amikor látták 
az Égben, hogy felülkerekedett a szom
júságán, ezzel óriási örömöt szerzett a 
felső, spirituális világban. Az, hogy egy 
tizenegy éves kislány képes volt erre, ez 
hatalmas örömöt szerzett az égben.

Az Örökkévaló azt mondta, ennek az 
ámennek az érdemében valakinek jó lesz 
a világban, és az  édesanyja elmesélte, hogy 
van egy osztálytársa, egy barátnője, aki sú
lyos beteg, de az ő ámene érdemében ez a 
kislány meggyógyul – már meg is gyógyult 
–, már nincs a szervezetében a betegség.

Amikor reggel a kislány felébredt, arra 
gondolt, talán csak képzelődött. Mivel ál
mában édesanyja elmondta az  osztálytárs 
nevét is, ezért úgy döntött, elmegy hozzá
juk. Bekopogott és az osztálytársa édes
anyja nyitott ajtót, aki megkérdezte tőle, 
miben segíthet, mire ez a tizenegyéves kis
lány a tiszta, ártatlan szemeivel ezt a kér
dést tette fel: „Igaz, hogy az én barátnőm 
rákos beteg?” Az édesanya elfehéredett: 
„Honnan tudtad meg? Ezt senkinek nem 
mondtuk el, még a tanítóknak sem.” A kis
lány elmesélte, hogy mindezt édesanyja az 
álmában mondta el neki.” A kislány így 
már tudta, hogy az első része annak, amit 
az édesanyja mondott, az igaz. Ezután el
mondta, hogy van egy második része is 
az álmában hallottaknak, vagyis, hogy: az 
Örökkévaló csodát tett az ámene érdemé
ben és a barátnője teljesen meg gyógyult, 
már nincs betegség a testében. Az egész 
család elképedt és azonnal rohantak az or
voshoz, hogy végezzen újabb vizsgálatot. 
Mi lett az eredmény? Az, hogy nyoma sem 
volt a betegségnek a kislány testében! Tel
jesen eltűnt a rákos betegség!

Ez is mutatja, milyen pozitív hatás-
sal lehetünk egymásra, ha jócselekedetet 
 teszünk, ha például egy áment mondunk. 
Ha Budapesten valaki áment mond valami
re, akkor az akár Debrecenben, vagy New 
Yorkban, vagy Tel Avivban, vagy bárhol a 
világon hatással lehet egy másik emberre.

Kívánom, hogy mindnyájan minél 
több pozitív befolyással legyünk egymás
ra, minél több micvát, minél több jócse
lekedetet tegyünk és ezzel segítsük egy
más életét. Ezzel kívánok nektek Shabbat 
Shalom, Gut Sábeszt!

Czink Moshe (Tomi)

 

 
 

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

riási ereje van annak, ha csendben maradunk 
akkor, amikor csendben kell maradnunk! 
 Nagyon sok vitát, veszekedést, keserűséget 

megspórolhatunk, ha a megfelelő pillanatban 
csendben tudunk maradni. Melyik ez a pillanat? Az, 
amikor belül tüzel, fűt bennünket, hogy megmondjuk 
a magunkét. Tehát ha ekkor csendben tudunk marad
ni, ez egy óriási lehetőség számunkra, 
hogy felülkerekedjünk az ösztöneinken, 
ahogy bölcseink is mondták: hős az, 
aki képes a saját ösztönein felülke-
rekedni!

Salamon király azt mondta, hogy 
a buta ember is okosnak tűnik, ha 
csendben marad és hallgat. Ennyi 
a feladata, semmi mást nem kell ten
nie. De van olyan eset, amikor nem le
het, nem szabad csendben maradnunk, 
amikor beszélnünk kell! De ebben az eset
ben is tudnunk kell, hogy mikor, hol, kinek, 
mit és hogyan mondhatunk, és ezt mindenkinek az ő sa
ját szintjének megfelelően kell megtennünk.

Ha tudjuk, hogy a másik ember szívesen fogadja, ha 
figyelmeztetik valamire, akkor az egy nagyon jó dolog, 
mert utána azt fogja mondani: „Milyen jó, hogy figyel
meztettél! Én nem figyeltem erre a dologra, de legköze
lebb már jobban fogom csinálni, kijavítom!”

Ha azonban azt látjuk, hogy a másik ember depresz
sziós, nehézségei vannak és nem szeretne bírálatot kap
ni, akkor jobb, ha csendben maradunk.

Ha bölcseink útmutatásai szerint járunk el, akkor 
boldog emberek leszünk!

Néhány évtizeddel a Soá előtt egy özvegyasszony 
elment a vizsnyici rebbéhez és sírva panaszolta: „Pici 
gyermekeim vannak, a férjem elhunyt és most nem tu
dom, mi lesz velünk? Annyi pénzem van csak, hogy 
egy kevés ételt tudok adni nekik, a bank pedig küldött 
egy felszólító levelet, hogyha nem fizetek, akkor néhány 
hét múlva kitesznek bennünket és eladják a lakásunkat. 
Rebbe, mondd meg nekem, mi lesz velünk? Mi lesz a 
családommal? Hova fogunk menni?” Azután áldást kért 

és a rebbe teljes szívből adott neki áldást, de ettől sem 
nyugodott meg. A rebbe ekkor azt mondta a segítőjének: 
„Gyere velem!” És elmentek a központi bank igazgató
jához, aki egy vallásos zsidó ember volt. A bankigaz
gató, amikor kinyitotta az otthona ajtaját és meglátta a 
rebbét, örült és izgatott lett. „Mit akarhat tőlem a reb
be?” – kérdezte magától. Természetesen nagy tisztelet
tel  fogadta, leültette őket, hozatott kávét és süteményt. 

Néhány percig csak ültek, a vendéglátó pedig újra 
köszöntötte őket, de a rebbe csak lefelé né
zett és nem szólt egy szót sem. Nagyon kel

lemetlen helyzet volt, és így telt el öt, 
azután tíz perc, de a rebbe nem szólt 
egy szót sem. Tíz perc múlva a rebbe 

felállt, megköszönte a vendéglátást és 
elindult az ajtó felé. A bankigazgató 

zavartan kérdezte: „Rebbe, dehát nem 
is mondtad, miért jöttél? Valamire biz

tosan szükséged van!” A rebbe ezt válaszol
ta: „Nem számít, úgy se hallanád meg!” Ek
kor a bankigazgató kicsit sértve, de kérte: 

„Mégis, mondd el nekem rebbe, szeretnék segíteni!” 
Akkor a rebbe elmondta, miről van szó. A bankigazgató 
azt felelte: „Ez nagyon sok pénz! A bank nem az enyém, 
én csak az igazgatója vagyok.” A rebbe így felelt: „Tud
tam, hogy nem fogod meghallani.” Ezután a bankigaz
gató elgondolkodott és azt mondta: „Nekem viszont ma
gas fizetésem van és ebből én gondoskodni fogok, hogy 
minden hónapban átutalják az özvegynek azt az össze
get, amiből fizetni tudja a lakáshitel tartozását.” A rebbe 
nagyon boldog volt és hatalmas áldást adott a bankigaz
gatónak, a Tóra összes áldásával megáldva őt.

Ebből a példából is láthatjuk, hogy a csendnek mek-
kora jelentősége van! Igazi csodák történnek a csend-
ben, a csend által, amikor a megfelelő időben csend-
ben tudunk maradni és nem beszélünk feleslegesen.

Bízom benne, hogy mindnyájunknak lesz megfelelő 
bölcsessége, hogy megtaláljuk azokat a szavakat, amikre 
szükség van, amikor beszélnünk kell, és azt is, hogy mi
kor, hogyan, kinek és mit mondjunk, és hogy tudjuk, mi
kor kell csendben maradnunk, még akkor is, ha tűz van 
a lelkünkben, például amikor a házastársunk nem olyat 
mond, amit hallani szeretnénk, de ha mi mégis csendben 
maradunk, akkor csodák fognak történni az életünkben!

 
 
 

 
  
  


