


anításunk Eliyahu Amar rabbi nevé
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek kö
zött Korach és Mózes konfliktu

sáról szól. Ez a konfliktus más
napra megszűnt, hiszen Korachot és 
összes követőjét elnyelte a föld.

Ezután azonban jött a következő kon
fliktus, amikor is a nép odament Mózeshez 
és azt mondta neki: „Látod, Mózes, hogy 
mit műveltél? Korachot és 250 követőjét 
elnyelte a föld, ami számunkra azt jelenti, 
hogy aki a hatalmaddal szembe megy, azt 
egyszerűen leradírozod a térképről.”

Ez azonban nem volt igaz, ez  hazugság 
volt! Mózes ugyanis kérte  Korachot, hogy 
hagyjon fel a lázadozással, és nem  Mózes 
okozta Korach és társai vesztét. Mózes 
nem fogott ásót, nem ásott gödröt és nem 
temette el őket. Ami Korachhal és a köve
tőivel történt, az egyedül az Örökkéva
ló döntése volt, aki nem volt hajlandó le
mondani a részükre kiszabott büntetésről.

Ráadásul Mózes igazi vezetőként vi
selkedett. Kérte Áront, hogy fogja a keto
retet, a füstölőszert és fusson, rohan
jon az Örökkévalóhoz bocsánatot kérni. 
Ennek a sietségnek köszönhető, hogy 
megmenekült a nép! Felmerül a kérdés, 
hogyha Áron nem futott volna olyan 
gyorsan az Örökkévalóhoz, akkor nem 
sikerült volna megmenteniük a népet?

Ezzel kapcsolatban egy  fontos  szabályt 
kell megtanulnunk! Bölcseink azt mond
ják: az ember két részből áll, testből és lé-
lekből. A test a földből van, ennek meg
felelően a materiális dolgok érdeklik, 
alvás, evés, ivás és más fizio lógiai szük
ségletek. A lélek viszont dinami kus. A lé
lek és a szellem az agyban van, és az aka
rat az, ami mozgatja a lelket. Például, ha 
valaki egy 30 kilogramm súlyú bútort 

kap ajándékba, amit letesznek a társasház 
előtt, ahol az 5. emeleten van a lakása, ak
kor ezt könnyű vagy nehéz lesz felcipel
nie? Nyilvánvalóan nehéz lesz, de öröm
mel fogja megtenni, hiszen az ajándékba 
kapott bútor az övé lesz. Ha nem lenne az 
övé, akkor természetesen nem cipelné... 
Mi történik akkor, ha a 2. emeleten lete
szi és azt mondja: „Nem bírom tovább ci
pelni ezt a bútort...” – attól a bútor súlya 
még nem változik. 

A helyzet az, hogy az akarat dön-
ti el, mekkora súlyt lehet helyezni egy 
ember vállára. Az Örökkévaló annak az 
embernek segít, aki gyorsan cselekszik, 
mert az Örökkévaló ebből látja és eb-
ből tudja, hogy az a dolog nagyon fon-
tos számára és hogy el akarja érni azt 
a célt. Másrészről viszont van lobbané
konyság, ami egy negatív, meggondolat
lan gyorsaság.

Honnan tudhatjuk, hogy melyik 
gyorsaság helyes és melyik helytelen? 

Érdemes ilyen esetekben kikérni 
olyan bölcs ember véleményét, aki tanul
mányozza a Tórát, ugyanis ilyen hely
zetekben gyakran jön a rossz ösztön és 
próbálja lobbanékonyságra, hirtelen és 
helytelen döntésre rávenni az embert.

Jól példázza ezt a következő igaz törté
net: Reb Chájim (Rabbi Chájim Volozsi
ner, 17491821) zc’’l szeretett volna egy 
jesivát építeni, ezért elment a Vilnai Gáon
hoz (Rabbi Elija ben Slómó Zalman, 1720
1797) zc’’l, hogy kikérje a véleményét, és 
elmondta, hogy óriási nagy szükség van 
egy jesiva felépítésére. A Vilnai Gáon meg
hallgatta, de nem támogatta az ötletet. Reb 
Chájim nem értette, hogy miért nem.

Néhány évvel később ismét elment a 
Vilnai Gáonhoz és megint kikérte a vé
leményét a jesiva alapításáról, de  ekkor 
már egy kicsit másképp fogalmazta meg 
a kérését, azt mondta, nagy szükség len
ne egy jesiva felépítésére, ám ez óriási 
költségekkel járna. A Vilnai Gáon erre 
azt felelte: „Menj és nyisd meg a jesivát! 
Kezdd el felépíteni!” 

Reb Chájim csodálkozott a Vilnai 
Gáon megváltozott válaszán, hiszen né
hány évvel ezelőtt ugyanezzel a kéréssel 
kereste meg őt. A Vilnai Gáon azt mond
ta: „Néhány évvel ezelőtt lobbanékony
ságból jöttél és a  rossz ösztön akart téged 
rábírni, hogy építsd fel a jesivát. Most 
viszont megfontoltan érkeztél hozzám, 
ezért javaslom neked, hogy menj és kezdj 
hozzá a jesiva felépítéséhez.” [Miután lét
rejött, ez a jesiva forradalmasította a Tó
ratanulást és máig nagy hatással van az 
ortodox zsidóságra.]

Nem mindegy tehát, hogy az akara
tunkat a jó vagy a rossz ösztön irányítja! 
Ha Tórát tanulunk, ez egyfajta egyen-
súlyt ad az életünkhöz! Kívánom, hogy 
mindenkinek adjon megfelelő  egyensúlyt 
a Tóratanulás és hogy jó ösztönből helye
sen és gyorsan cselekedjünk, mindig úgy, 
ahogyan szükséges! Kívánok minden el
képzelhető jót! Békés, boldog Shabbatot! 
Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

  
 

  
 

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
Szóbeli Tóra, a Talmud azt írja, ha valaki mega

lázza a kenyeret, annak szegénység lesz a sor
sa, hiszen a kenyér a legfontosabb élelmünk.

A Talmudban több olyan történet is megtalálható, 
amelyben arról olvashatunk, hogy alábecsülték a ke
nyér jelentőségét, fontosságát, például játszadoztak a 
kenyérrel, aminek éhezés lett a következménye. Ami
kor azonban kijavították ezt a bűnt, ak
kor az ítélet megszűnt felettük.

Azt mindenképpen tudnunk 
kell, hogy hiába van bőség, a 
kenyér jelentőségét akkor sem 
szabad alábecsülni és nem sza
bad kidobni a szemétbe.

Ha vannak például  állatok a 
ház körül, akkor a megunt ke
nyeret oda lehet adni az álla
toknak, hogy megegyék. Nem 
kevésbé jó megoldás az sem, ha a meg
maradt kenyeret ledaráljuk és felhasználjuk fasírt 
vagy más étel készítésénél, hiszen tudjuk, hogy tiszta 
kenyérről van szó, ami nyugodtan felhasználható. 

Ha az ember bőségben van, akkor sem szabad 
kidobnia a kenyeret! Természetesen létezik olyan 
helyzet, amikor nincs más választás, például amikor 
az óvodában esznek a gyerekek és meghagyják a ke
nyér egy részét, de előfordulhat ez a munkahelyen 
vagy akár otthon is. Akkor sem mindegy azonban, 
hogy ezt hogyan tesszük, hiszen a kenyeret nem sza
bad csak úgy bedobni a szemétbe, mert akkor piszkos 
lesz és így már nem adjuk meg a megfelelő tiszteletet 

a kenyér számára. Márpedig az Örökkévaló figyeli, 
hogy milyen tiszteletet adunk a kenyérnek, és en-
nek megfelelően adja számunkra a megélhetést. 
Ha azt látja az Örökkévaló, hogy az ember tiszteli 
a kenyeret, akkor ez azt is jelenti, hogy megbecsüli 
mindazt, amije van és nem fogja alábecsülni a ke-
nyér jelentőségét sem.

Ha már nincs semmiféle más megoldás és min
denképpen ki kell dobnunk a megma

radt és már semmilyen formában 
fel nem használható kenye
ret, akkor nagyon fontos, hogy 
azt becsomagoljuk egy nejlon
ba, amit azután összekötünk, 
hogy a kenyér ne tudjon kies
ni belőle és ne legyen piszkos 
a többi szeméttől, ami mega
lázná a kenyeret. Ezt minden
képpen el kell kerülnünk! És 
természetesen mindezt csakis 

 abban az esetben tehetjük meg, 
ha nincs semmiféle más lehetőségünk a kenyér fel
használására. Csakis ebben az esetben szabad az itt 
említett módon megszabadulni a már fel nem hasz
nálható  kenyértől.

Bízom benne, hogy mindnyájan átérezzük a 
 kenyér jelentőségét, különösen napjainkban, amikor 
 egyre nehezebb a megélhetés. Ezért próbáljunk segí
teni másoknak is a megélhetésükben, ne sajnáljuk, ha 
van mit adnunk másoknak és ne feledjük, hogy mind
az, amit másoknak adunk, azt igazából saját magunk
nak adjuk! Iten áldjon benneteket, minden jót kívá
nok nektek!

 
 
 

 
 

 
 


