


anításunk Yakov Josef rabbi z”l ne-
véhez fűződik.

z 5783. évi Ros Hásáná ünnep-
re készülünk, ám mindan�-
n�iunknak tudnia, értenie és 

legfőképpen éreznie kell, hog� ez a 
Ros Hásáná különbözik minden elő-
zőtől, ez nem eg� átlagos Ros Hásá-
ná. Tudomásul kell vennünk és lát-
nunk kell azt, hog� szinte minden 
szempontból eg� nag�on nehéz és 
válságos időszak előtt állunk. Ezért 
arra kérek mindenkit, hog� menjen 
el a zsinagógába és imájával, kön�ör-
gésével próbálja megédesíteni, csilla-
pítani azt az ítéletet, amel� Izrael né-
pére és az egész világra vonatkozóan 
elkövetkezik.

A Misnában a Ros Hásánáról szó-
ló rész 16. fejezete azt mondja, hog� 
Tisré első és második napja az íté-
let napjai. Ezen a napon nemcsak a 
zsidó emberek, hanem minden eg�es 
ember felett ítéletet mondanak, ter-
mészetesen fig�elembe véve az em-
ber minden eg�es cselekedetét. A jé-
cer hárá, a rossz ösztön – ami eg�ben 
az ördög és a halál ang�ala is – ezen 
a napon megpróbál minden ember-
ről eg�-eg� vádiratot ben�újtani az 
Örökkévalóhoz. És a hel�zet az, hog� 

rendelkezésére áll az a „videófilm”, 
amel�en minden eg�es cselekede-
tünk meg lett örökítve.

A hős Dávid királ� azt mondta, 
hog� az okos és bölcs ember aggódik 
és fél az ítélet napjától. Aki nem fél, 
abból az emberből hián�zik az egész-
séges tudat. Sajnos mégis vannak 

ol�an zsidó emberek, akik ezen a ki-
vételesen fontos ünnepnapon is kávé-
házakba vag� más hel�ekre mennek.

Tudjuk, hog�ha eg� bölcs és okos 
embernek végig kell mennie eg� te-
tőn, akkor ő biztos, hog� ezt nag�on 
óvatosan és nag� körültekintéssel 
fogja megtenni és íg� fog járni azon 
a tetőn. Aki kevésbé okos és nem kel-

lőképpen elővig�ázatos, talán még 
futni is megpróbál rajta. Ug�anez vo-
natkozik az ítélet napjára, Ros Hásá-
ná ünnepére is: a bölcs és okos ember 
mindenképpen tart ettől a naptól.

Az Örökkévaló számunkra, vá-
lasztott és szeretett g�ermekei számá-
ra lehetőséget biztosít arra, hog�ha 
– ne adj I-ten! – bármil�en messzi-
re is kerültünk Tőle, tsuvát csinál-
junk és ezáltal visszatérhessünk Hoz-
zá. Az Örökkévaló kin�újtja felénk a 
kezét és aki valódi tsuvát csinál, aki 
valóban visszatér I-tenhez, ahhoz az 
Örökkévaló is vissza fog térni.

Éppen ezért nag�on-nag�on fon-
tos, hog� ezekben a napokban ig�e-
kezzünk javítani magunkon és te-
g�ünk minél több jócselekedetet. 
Röviden szólva: hagyjuk el a rosszat 
és tegyünk jót! Ez a legfontosabb 
ezekben a napokban!

Kívánom mindenkinek, mind-
n�ájunknak, hog� az Ítélet Kön�vé-
ben a jó oldalra leg�ünk bepecsétel-
ve és leg�en mindann�iunknak eg� 
örömteli és boldog új éve! Sháná Tová 
Umetuká és Hátimá Tová – legyünk 
mindannyian a jó oldalra bepecsé-
telve! Isten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)

Az a 
legfontosabb, 

hogy hagyjuk el a 
rosszat és tegyünk 

jót!





anításunk Shneor Ashkenazi rabbi nevéhez fűződik.

g� esküvőn eg� közkedvelt, jónevű orvos és eg� 
üg�véd eg� asztalnál ültek. Az üg�véd minden 
percét, minden pillanatát élvezte az esküvőnek – 

evett, ivott, táncolt, mindenben részt vett –, az orvos vi-
szont az esküvő eg�etlen pillanatát sem tudta élvezni, mert 
állandóan odamentek hozzá tanácsot kérni, panaszkod-
ni, ki azzal, hog� a mellkasa fáj, ki azzal, hog� mit teg�en, 
mert éppen műtét előtt áll, és mindenféle más kérdésekkel 
és kérésekkel fordultak hozzá. Az orvos eg�szer csak meg-
unta a dolgot, odafordult az üg�védhez és azt kérdezte tőle: 
„Mondd, mi a titka, hog� te élvezed az esküvő minden pil-
lanatát, míg nekem nincs eg� n�ugodt percem sem?”

Az üg�véd azt válaszolta: „Ide fig�elj! Az én életemben 
is volt il�en időszak, amikor állandóan jöttek hozzám az 
emberek tanácsot kérni és emiatt nem volt eg� n�ugodt 
pillanatom sem. Eg� nap aztán fogtam magam és 
elkezdtem kifizetendő számlákat külde-
ni az embereknek a tanácsadásért.”

Azt mondta erre az orvos: „Mil�en jó 
ötlet! Én is ezt fogom tenni!”

Másnap az orvoshoz is érkezett eg� számla 
az üg�védtől „tanácsadás” címen.

A történet tanulsága, hog� nincs ol�an ember a világon, 
aki ne követne el hibákat, bűnöket. A fő kérdés azonban 
az, hog� mit kezdünk ezekkel, és hog�an tudjuk kijavítani 
az életünk különböző területein – akár a házastársunkkal 
szemben, akár a g�ereknevelésben, akár az Örökkévaló pa-
rancsolatainak elmaradt teljesítésével kapcsolatban – elkö-
vetett hibáinkat és bűneinket?

Azt hiszem, nem árulok el nag� titkot azzal, hog� sen-
ki sem eg� ang�al – se én, se te, se senki a világon –, és 
mindann�ian követünk el hibákat, bűnöket. A lén�egi kér-
dés viszont az, hog� mit kezdünk ezekkel és hog�an tu-
dunk megtérni? Sokan ha csak meghallják a „megtérés” 
szót, azonnal borsozni kezd a hátuk és rögtön elutasítják. 
Miért? Azért, mert azt gondolják, hog� a megtéréssel telje-
sen fel kell borítaniuk addigi életüket. Ez persze nem telje-
sen igaz, de az embereknek nincs erejük, nincs energiájuk 
mindennek utánajárni. Ha eg� édesapa kap eg� telefon-
hívást a fiától és kiderül, hog� fia valami rossz dolgot kö-
vetett el, akkor nincs ol�an apa a világon, aki ne akarna 
megbocsátani a fiának. Ug�aníg� van az Örökkévalónál is! 

Az Örökkévaló várja, hogy mi tsuvát csináljunk, meg-
térjünk és bocsánatot kérjünk Tőle. 

Van eg� nag�on érdekes kérdés: miért van előbb Ros 
Hásáná és csak utána Jom Kippur? Nem pont fordítva kel-
lene lennie? Hiszen, ha például van eg� cégünk, akkor elő-
ször is mit csinálunk? Leltározunk, megnézzük, mil�en n�e-
reség és mil�en veszteség érte cégünket az elmúlt évben és 
ennek ismeretében kezdjük el a következő évet. Miért van ez 
a zsidó ünnepeknél pont fordítva?

Bölcseink azt mondják, hog� először kötelezettséget 
kell vállalnunk az új évre vonatkozóan, hog� nem fogjuk 
elkövetni azokat a hibákat, amiket az előző évben elkövet-
tünk és pozitív magatartással és lelkesedéssel kell hozzááll-

nunk és nekikezdenünk az új évnek. Ezek után jöhet a 
tíz bűnbánó nap, amikor már lehet foglalkozni a 

kudarcok kezelésével, és ezeket követi Jom Kip-
pur, amikor bocsánatot kérünk az Örökkévaló-

tól. A megtérés tehát azzal kezdődik, hog� a 
jövőre vonatkozóan hozunk eg� jó döntést.

A megtérésnek óriási ereje van! Ha 
valaki megtér eg� bűnből, akkor az Örökkévaló 

nemcsak hog� eltörli ezt a bűnét, hanem annak pozi-
tív megítélése lesz. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, 
de a jövőnkön tudunk változtatni! Ha például valaki eg� 
rossz cselekedetet tett a múltban, majd ezt belátva hozott 
eg� jó döntést és elkezd fejlődni az életében, akkor tulaj-
donképpen azt a múltban tett rossz cselekedetét arra hasz-
nálta, hog� általa jó irán�ba fejlődjön az élete. Ez a legfon-
tosabb az Örökkévaló szemében!

Fontos átgondolnunk, hog� a kudarc vag� a siker az, 
ami előrébb visz minket a fejlődésben? Ha megfelelően ér-
tékeljük a kudarcainkat, akkor az fog bennünket a fejlődés 
felé vezetni. Az Örökkévaló sem a kudarcainkat nézi, ha-
nem azt, hog� mit kezdünk vele. Fejlődni fogunk általuk 
vag� negatív hatással lesznek életünk további alakulására?

Azt kívánom mindann�iunknak, hog� bármiféle hi-
bát is követünk el, bármil�en kudarcot élünk is át az éle-
tünkben, soha ne ijedjünk meg, hanem mindig próbáljuk 
meg a kudarcot, a bukást a fejlődés szolgálatába állítani 
és életünket e tapasztalatból merítve pozitív irányba for-
dítani, és akkor biztos, hogy az Örökkévaló is pozitívan 
fogja megítélni a mi bűneinket és hibáinkat!

 
 
 


