


anításunk Yona Metzger rabbi nevéhez 
fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek kö-
zött az Örökkévalótól Ábrahám 
 ősapánknak aján dékozott ál-

dás adásról is szól. Ábrahám koráig az 
Örökkévalónak kizárólagos joga volt, 
hogy bárkinek is áldást adjon, ami ter-
mészetesen mindig tökéletesen betelje-
sedett. Először az első embernek, Ádám-
nak adott áldást, utána Noénak, majd 
Ábrahámnak... és ebben a hetiszakasz-
ban olvashatjuk, hogy Ábrahám idejében 
érkezett el az idő arra, hogy hús-vér em-
berként, Ábrahám is megkapja ezt a le-
hetőséget, ezt a jogot, hogy másoknak ál-
dást adjon. Ez egy forradalmi lehetőség 
az emberiség számára!

Az első ember megteremtésétől húsz 
nemzedék telt el Ábrahám nemzedéké-
ig, és mindezidáig senki sem kapott ilyen 
erőt. Az első ember, aki ezt megkapta, 
Ábrahám volt.

Megkérdezték többek között két hí-
res Tóratudós, Rámbám (Maimonidész, 
Rabbi Mose ben Majmon, 1135-1204) 
zt’’l és Rámbán (Nahmanidész, Rabbi 
Mose ben Nahman, 1194-1270) zt’’l vé-
leményét, hogy minek az érdemében 
kapta meg Ábrahám ezt az óriási lehe-
tőséget? Rámbám és Rámbán is ugyan-
azt válaszolták: Ábrahám nagyon sokat 
szenvedett az életében, megalázták, ül-
dözték és meg akarták ölni Úr-Kaszdim-
ban, ahol belökték a tüzes kemencébe. 
Tulajdonképpen a világban élő embere-
ket tekintve Ábrahám állt az egyik olda-
lon, bátorsággal és hősiességgel páro-
suló, rendíthetetlen és nagyon erős egy 
I-tenbe vetett hitével, a világon akkor 
élő összes többi ember pedig bálvány-
imádó volt. Ábrahámnak tehát nagyon 
nehéz élete volt, sok szenvedés, sok baj, 
sok córesz érte élete során, az Örökkéva-
ló megparancsolta neki, hogy hagyja el 
szülőföldjét, menjen el Kánaánba és fe-
lejtse el az egész múltját, Ábrahám pedig 
– minden nehézség ellenére – teljesítette 
az Örökkévaló utasításait, ezért kapta azt 

az óriási lehetőséget, hogy áldást adjon 
más embereknek. Bölcseink azt is mond-
ják, hogy mindezeken felül volt még egy 
oka ennek, mégpedig az a sok-sok jócse-
lekedet, amit Ábrahám véghez vitt.

Szeretnék még Báál Sém Tovról 
(1698-1760) zt’’l, a chaszidizmus alapí-
tójáról elmesélni egy történetet.

Annak idején élt két szabó, akik éjjel- 
nappal csak dolgoztak, de így sem tudták 

biztosítani a maguk és családjuk megélhe-
tését, ezért elhatározták, hogy elmennek 
egy másik országba pénzt keresni, amiből 
majd a gyermekeiket kiházasíthatják. Így 
is tettek. Amikor már visszatérőben vol-
tak, útközben megálltak egy kisvárosban 
és megszálltak a helyi  fogadóban, amit 
egy zsidó ember vezetett, akit nagyon 
szimpatikusnak találtak, de azt is látták 
rajta, hogy nagyon szomorú. Megkérdez-
ték tőle szomorúsága okát, amire a foga-
dós elmesélte, hogy egy bűnös, rossz em-
bernek dolgozik, ráadásul éppen akkor 
adja férjhez a lányát, de nem talált szabót, 
aki rendesen meg tudta volna varr ni leá-
nya számára a menyasszonyi ruhát. A két 
szabó összenézett és így szóltak: „Nem le-
het véletlen, hogy éppen most pottyan-
tunk ide! Biztosan ez a mi küldetésünk!” 
– majd elmondták, hogy ők szabók és vál-
lalták, hogy elkészítik a menyasszonyi ru-
hát. Mindketten 300 rubelt kaptak ezért 
a munkáért, ami akkor hatalmas összeg 
volt. Mielőtt továbbindultak, azt mondta 

nekik a fogadós, hogy van még egy zsi-
dó ember ebben a városban, aki börtönbe 
került, mert tartozott a főnökének, és így 
az egész családja nagyon nagy bajba ke-
rült. Az egyik szabó azt mondta: „Segít-
sünk rajta! Ez a 300 rubel, amit kaptunk 
talált pénz, adjuk oda mindketten a saját 
részünk felét, mert pont ennyi szükséges  
ahhoz, hogy kiengedjék őt a börtönből.” 
A másik szabó azonban azt válaszolta: 
„Én nem adom oda a pénzem felét, mert 
jól ki akarom házasítani a gyermekeimet.” 
Ezt hallva, a jószívű szabó odaadta az ő 
egész részét, mind a 300 rubelt.

Miután a két szabó hazatért, az, ame-
lyikük nem adott a pénzéből, meggazda-
godott, gyárat épített, a másik szabó pedig 
továbbra is szegényesen élt, amiért sokan 
kigúnyolták, hogy bár idegen országba is 
elment dolgozni, még sincs pénze. Volt 
egy kereskedő, akinek azt mondta: „Adok 
neked egy áldást, ami sokat fog érni szá-
modra!” A kereskedő pedig valóban meg-
gazdagodott, a szabó áldása segített rajta. 

Báál Sém Tov, amikor meghallotta 
ezt a történetet, és hogy az összes áldás, 
amit a szabó más embereknek adott, az 
mind megvalósult, azt mondta neki: „Te 
nemcsak azért kaptad ezt a különleges 
lehetőséget az Örökkévalótól, hogy ál-
dást adj mások számára, ami megvalósul, 
amiért szenvedtél, vagy amiért kigúnyol-
tak és megaláztak, hanem mert jócseleke-
detet tettél azzal az emberrel, aki börtön-
ben volt, kiszabadítottad a pénzeddel és 
ezzel megmentetted őt és a családját is.”

Ez a történet ma mindannyiunk szá-
mára igen fontos és nagyon aktuális ta-
nulsággal szolgál, mégpedig azzal, hogy 
segítenünk kell másoknak, hiszen na-
gyon nehéz időszak előtt állunk, illetve 
már most is abban vagyunk. Bízom ben-
ne, hogy mindannyian a jó oldalon áll-
hatunk majd, azon az oldalon, ahol segí-
teni tudunk és nem azon, ahol segítségre 
szorulunk. Kívánok mindenkinek min-
den elképzelhető jót, csodálatos Shabba-
tot! Gut sábesz! Shabbat Shalom!

Czink Moshe (Tomi)

 





anításunk Ronen Shaulov rabbi nevéhez fűződik.

midrás az alábbi nagyon érdekes történetet meséli el 
Mózes tanítónkról.

Egy alkalommal, amikor Mózes az egymással öröm-
telin játszó gyermekeket nézte, megpillantott egy fiút, aki 
magányosan ülve szomorkodott és sírt. Odament hozzá és 
megkérdezte tőle: „Miért nem játszol te is a többi gyerek-
kel?” Azt válaszolta: „Én nem tudok velük játszani.” Erre 
azt mondta neki Mózes: „Add ide a kezedet, én odaviszlek 
hozzájuk és te is velük együtt játszhatsz.” A kisfiú erre meg-
kérdezte: „Mózes, te nem veszed észre, hogy én nem látok, 
hogy vak vagyok?” Mózes végtelenül könyö-
rületes ember volt, ezt hallva azonnal ösz-
szeszorult a szíve és csak úgy potyogtak 
a könnyei. Felnézett az égre és azt kér-
dezte: „Drága I-tenem! Rendben van 
ez így? Itt van ez a sok-sok gyermek, 
akik önfeledten játszanak egymással, és 
közben itt ül ez a vak kisfiú, aki nem tud 
velük játszani, mert nem lát!” Az Örökké-
való azt válaszolta: „Mózes, ne aggódj, ne 
vedd a szívedre, mert minden, amit Én te-
szek, minden, amit Én teremtettem, az 
mind jó úgy, ahogy van!”

A midrás úgy folytatódik, hogy Mó-
zes néhány nap múlva ismét arra járt 
újból látta ezt a fiút, aki most is egyma-
gában ült és sírt. Most is megkérdezte, 
miért sír. „Hogyne sírnék” – felelte –, „ami-
kor nem látok és így nem tudok a többiekkel játszani!” E 
szavakat hallva Mózes ismét összetört, és az égre tekintve 
azt mondta: „Nem bírom ezt nézni! Itt vannak a gyerekek, 
akik jókedvűen játszanak, miközben ez a vak kisfiú nem 
tud velük játszani. Örökkévaló, az van írva, hogy Te könyö-
rületes és irgalmas vagy, ezért kérlek, engedd meg, hogy ez 
a fiú lásson és így játszhasson a többiekkel!”

Az emberek sokszor azt gondolják, hogy a fül az, ami 
hall, de a fül nem hall, az csak egy eszköz a halláshoz. 
Ugyanígy azt is gondolják, hogy a szem lát, de a szem nem 
lát, az csak egy eszköz a látáshoz. A lélek az, ami hall és a 
lélek az, ami lát! Amikor például egy pohárba vizet ön-
tünk, hogy azt megigyuk, akkor a pohár csak egy eszköz 
ahhoz, hogy meg tudjuk inni a benne lévő vizet.

Mózes azt mondta az Örökkévalónak: „Itt van ennek 
a fiúnak a szeme, de nem lát vele. Kérlek, könyörülj meg 
rajta, hogy lásson!” Az Örökkévaló azt mondta: „Ne szólj 

bele az Én dolgomba! Minden, ami történik, az azt is jelen-
ti, hogy annak úgy kell lennie, úgy kell történnie.” Mózes 
azonban nem nyugodott bele és tovább könyörgött: „Bár-
mit megtennék, hogy ez a gyermek lásson!” Az Örökkéva-
ló azt válaszolta: „Tudod, mennyire fontos vagy nekem! Tu-
dod, milyen drága vagy számomra, hiszen az összes ember 
közül téged választottalak ki arra, hogy általad adjam a Tó-
rát és hogy te add azt tovább Izrael népének! Felfedtem ma-
gam előtted, de ne kényszeríts arra, hogy olyat tegyek, ami 
nem jó!” Mózes azonban nem nyugodott bele...

Azt írja a Tóra, három esetben fordult elő, hogy Mózes 
kért valamit és az Örökkévaló arra rámondta az 

„áment”. Ez volt az egyik eset a háromból. Az 
Örökkévalónak azonban volt egy feltétele. 

Azt mondta: „Ígérd meg nekem, hogyha 
ez a gyermek látni fog, sohasem fogod 
azt kérni tőlem, hogy vegyem el a látá-

sát!” Mózes elfogadta az Örökkévaló fel-
tételét.

Amikor ez a fiú másnap reggel felkelt, látott. 
Az első dolgai között volt, hogy elment ját-
szani a többi gyerekkel. Nem sok idő telt el, 
és összevissza verte a többi gyermeket, va-
lószínűleg azért, mert veszített a játékban. 
Többször is megismétlődött, hogy a gyer-

mekeket véresre verte. Egy alkalommal 
lement a folyóhoz, ahol a gyermekek 
mosakodtak, és ott szintén történt vala-

mi – talán úgy érezte, nem tisztelték őt kellő-
képpen vagy véletlenül ráléptek a lábára –, és ezért az összes 
gyermeket, aki ott volt, belefojtotta a vízbe. Odament a folyó-
hoz az egyik édesanya, és látva mi történt, felemelte gyerme-
kei élettelen testét, felnézett az égre és azt kérdezte: „Mit tet-
tél? Hogyan teremthettél ilyen szörnyeteget, aki ezt tette?” 
Amikor Mózes meghallotta, mi történt, szerette volna kérni 
az Örökkévalótól, hogy vegye vissza ennek gyermeknek a lá-
tását, de az Örökkévaló azt mondta: „Megígérted, hogy nem 
fogod ezt kérni Tőlem és hogy ebben az ügyben nem kere-
sel Engem többet! Megmondtam neked, de te nem hitted el, 
hogy minden, amit Én teszek, az mind úgy jó, ahogy  van 
és hogy azon nem kell, nem szabad változtatni!”

Kívánom mindnyájunknak, hogy mindig lássuk meg a 
jót az Örökkévaló cselekedeteiben, és azt, hogy minden, 
amit Ő tett és tesz, az úgy jó, ahogy van, még akkor is, ha 
ezt mi a földi eszünkkel nem értjük. A legfontosabb, hogy 
higgyünk Benne és legyünk tudatában, hogy Ő mindig jót 
akar nekünk!

 
 
 

 


