


anításunk Zamir Cohen rabbi 
 nevéhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban Pinc - 
hász nem mindennapi tettéről 

olvashatunk.

Egy midrás szerint Pinchász nem 
volt más, mint Élijáhu (Illés) pró-
féta, aki jó ideig rejtve élt, majd tel-
jes, élő testben ment fel az Égbe és a 
mai napig él! Ő fogja majd bejelente-
ni a Messiás eljövetelét Izrael népének 
és a világnak. Mivel érdemelte ki ezt 
Pinchász, aki a midrás szerint maga 
Élijáhu próféta?

Bölcseink azt felelik erre, hogy az 
irigységével. A Tórából jól ismerjük, 
mit tett Pinchász! Megölte Simon tör-
zsének fejét, a paráználkodó Zimrit 
azzal a midjanita nővel együtt, akivel 
a bűnt elkövették.

De miről szól az irigység? Álta-
lában negatív jelentést tulajdonítunk 
ennek a szónak, például, hogy vala-
ki a szomszédját irigyli azért, mert új 
autót vásárolt, vagy a barátját irigyli, 
mert új házat épített. Sőt olyan is van, 
hogy egy férj irigy a felesége sikereire, 
vagy egy feleség a férje sikereire.

Azonban létezik pozitív irigység 
is, a spirituális irigység, amikor pél-
dául valaki arra irigykedik, hogy a 
másik ember többet tud nála, több 
ismerettel rendelkezik a Tórából és 
ő is szeretné elérni azt a szintet.

Ez a pozitív, spirituális irigység! 
De mi is ez valójában? Ez egyfajta 
gondoskodás és érdeklődés aziránt, 
hogy mi van a másik emberrel. Erre 
kétféle reakció születhet, mégpedig, 
hogy a másik ember segítségére siet 
vagy pedig bosszút áll rajta.

Nagyon érdekes továbbá az is, hogy 
az irigységnek három  szakasza van: 
az első szakasz az, amikor az  ember 
összeomlik, egyfajta zuhanást érez, 
a második szakasz, amikor depresszi-
óba esik, a harmadik pedig, amikor 
lángol. Ez jól megfigyelhető olyan-
kor, ha valakiben materiális irigység 
támad, például amikor meglátja, hogy 
a szomszédja egy új dolgot vásárolt.

Ugyanez vonatkozik a spirituali-
tásra! Pinchász amikor meglátta a pa-
ráználkodó Zimrit, Simon törzséből, 
először összeomlott, majd szomorú 
lett, utána pedig elkezdett lángolni. 
Ennek a lángolásnak lett az az ered-
ménye, hogy megölte őket.

Tehát az irigység lehet pozitív 
is, nemcsak negatív! Ezt példázza 
Pinchász története, akinek ezzel a tet-
tével sikerült a pusztító járványt meg-
szüntetnie.

Mint az jól ismert számunkra, a si-
vatag népe nagyon sok csodát látott, 
hiszen az Örökkévaló rengeteg csodát 
tett, a tízcsapástól kezdve, az egyip-
tomi kivonuláson és a Vörös-tenger 
kettéválasztásán át a manna csodájá-
áig, és még sorolhatnánk – de min-

dennek megvolt az ára, mégpedig az, 
hogy amikor bűnt követtek el, azon-
nal megkapták érte a büntetést. Az 
Örökkévaló azért mutatta nekik eze-
ket a csodákat, hogy megismerjék Őt, 
hogy tudják, ki Ő és hogy mire képes! 

Ma a mi nemzedékünk honnan 
ismerheti meg az Örökkévalót? A 
Tórából! Ha Tórát tanulunk, abból 
mindent megtudhatunk, megismer-
hetünk az Örökkévalóról! Azonban 
mivel ma az Örökkévaló nem tesz 
olyan csodákat, mint amilyeneket a 
sivatagi néppel tett, ezért nincs szá-
munkra azonnali büntetés sem.

Pinchászt azzal vádolta meg a nép, 
hogy mivel ő a bálványimádó Jitró 
unokája, ezért rossz génei sarkallták 
arra, hogy megölje a paráználkodó 
párt. Az Örökkévaló azonban meg-
védte Pinchászt úgy, hogy nevét Áro-
néhoz kötötte, ahogyan olvashatjuk, 
vagyis a Tóra nemcsak Pinchász ap-
ját, Elázárt, hanem nagyapját, Áront 
is megemlíti, amikor a leszármazását 
felsorolja: „Pinchász, Elázár fia, Áron, 
a főpap fia.” Ezzel jelezte az Örökké-
való, hogy Pinchász tette helyes cse-
lekedet volt, amellyel véget vetett az 
Izrael népét sújtó i-teni eredetű jár-
ványnak.

Kívánom mindnyájunknak, hogy 
bennünk az irigység mindig csak 
pozitív legyen, és soha ne irigyel-
jük a felebarátunktól azt, amit vásá-
rolt vagy amije van, hanem csak azt 
irigyeljük másoktól, ha többet tud-
nak nálunk, mert ez előre fog vin-
ni bennünket! Minden jót kívánok! 
Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

  
 

 
  
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

z egyik midrásban – ami első olvasatra egyszerű, 
aranyos történetnek tűnik – egy csodálatos üze-
net rejlik.

Bölcseink azt írták, hogy Athén bölcsei azt gondolták 
magukról, hogy ők a legbölcsebbek a világon. Erre a mi 
bölcseink azt mondták nekik: „Jeruzsálemben egy gyerek 
is bölcsebb, mint ti vagytok!” Az athéni bölcsek nagyon 
megsértődtek, mert arra gondoltak: „Hogy lé-
tezhetne az, hogy egy gyerek bölcsebb legyen 
nálunk?” Ezután az athéni bölcsek egy 
csoportja elment Jeruzsálembe.

Az egyik athéni bölcs odament Je-
ruzsálemben egy gyerekhez és azt 
mondta neki: „Messziről jöttem és 
nemsokára vissza kell térnem Athénba, 
és nagyon éhes vagyok. Tudnál-e jócsele-
kedetet tenni velem? Jól figyelj, mert azt 
szeretném, ha annyi ételt hoznál nekem, ami-
ből nagyon jól fogok lakni, annyira, hogy már nem 
tudok többet enni és még marad is az útra belőle.” Ezután 
elővett a zsebéből egy mai 100 forintosnak megfelelő ér-
tékű érmét és átadta a gyereknek. Mit mondott volna erre 
egy átlagos gyerek? Hogy ez a pénz nem elég. Azonban ez 
a jeruzsálemi gyermek okos és bölcs volt. Ránézett a pénz-
re, majd az athéni emberre és rögtön látta, hogy ezzel vizs-
gáztatni akarja őt. Egy huncut mosollyal annyit mondott: 
„Várj, nemsokára visszajövök!” Abban az időben az áru-
soknál nem voltak előre becsomagolt áruk, hanem min-
dent súlyra lehetett megvásárolni. A gyermek hamarosan 
visszaért az athéni bölcshöz és átadott neki egy zsákban 100 
forint értéknek megfelelő mennyiségű sót.

Ez a midrás úgy hangzik, mint egy aranyos történet, 
igazából azonban ez egy filozófiai vita az athéni bölcs és 
a gyermek között.

Az athéni bölcs azt mondta: „Én semmit sem akarok 
befektetni ezen a világon, de jól akarok élni itt és azt aka-
rom, hogy még maradjon nekem a túlvilágra is!” A gyerek 

viszont azt mondta: „Hogyha csak 100 forintot fektetsz 
be ezen a világon, akkor csak sót fogsz enni, a sótól pedig 
csak szomjazni fogsz, ami tönkre teszi az életedet. Ha job-
bat szeretnél, akkor ehhez nem lesz elég a 100 forint, mert 
ebből sohasem fogsz jóllakni.”

Ha valaki jobb életet szeretne, akkor mindenképpen 
szükséges ehhez ebben a világban befektetnie! És ha va-
laki szeretne boldog lenni, akkor nem elég csak a materi-

ális, földi dolgokra, hanem fontos a spirituali-
tásra is gondolnia. Ehhez nélkülözhetetlen, 
hogy javítson a jellemvonásain, az erkölcsi 

és morális életén! És ha ez sikerül, ak-
kor nemcsak a túlvilágon, de ezen a 
világon is sokkal, de sokkal jobb lesz 
az élete!

Igaz, hogy emberi természetünk ré-
vén mindannyian korlátok nélkül sze-

retnénk élni: „Senki ne mondja meg 
nekem, hogyan éljek!” – gondolják 

 sokan. 

Salamon király, aki minden embernél bölcsebb volt, 
azt mondta: „Az ember ne legyen szélsőséges se materi-
ális, se spirituális területen.” Ne habzsolja az életet, és ne 
érezze magát a Tóránál okosabbnak, vagyis, ha valamire 
azt mondja Tóra, hogy szabad, akkor arra ő ne mondja 
azt, hogy tilos.

A Tóra pontosan és megfelelően szabályozza az éle-
tünket, és nagyon fontos megértenünk, hogyan tud egy 
ember boldogan élni. A Tóra nem szereti a  szélsőségeket! 
Például azt, ha valaki nem akar megházasodni, mert ő így 
akar szent maradni, miközben a Tóra azt mondja: „Háza-
sodj meg és hozzál gyermekeket a világra!” Vagy példá-
ul: „Dolgozzál hat napon keresztül, és a hetedik napon, a 
Shabbat napján, ahogy Én tettem, amikor teremtettem a 
világot, pihenjél meg te is!” Tehát a Tóra mindig egyen-
súlyra nevel bennünket!

Bízom benne, hogy mindannyian megtaláljuk a ma-
teriális és a spirituális világ közötti helyes egyensúlyt!

 
 
 

  
 


