


Szeretném ezt a tanítást édesapám, 
 Shlomo ben Dávid emlékére  felajánlani, 
akinek Chesván 17-én (י״ז חשון) van a 
 jorcájtja, a halálozási évfordulója: adjon 
az Örökkévaló számára örök nyugodal-
mat a Gán Édenben és kérje HaShemet, 
hogy segítse a családját örömben és bol-
dogságban élni ezen a Földön.

anításunk Ábrahám Lévi rabbi nevéhez 
fűződik.

ktuális hetiszakaszunkból töb-
bek között azt tanulhatjuk, 
hogy egyetlen kulcs – egyetlen 

 helyes választás – maradt számunkra! 
Amikor bajok, problémák adódnak egy 
hívő ember életében, akkor nem kérdés, 
hogy kihez forduljon, természetes szá-
mára, hogy Teremtőjéhez fordul. Hogyan 
viszonyul ilyen helyzetben a Teremtő a 
hozzáforduló emberhez? Úgy, hogy ki-
nyitja előtte az ajtót és úgy fogadja, mint 
egy családtagot. Azonban amikor egy 
i-tentagadó ember fordul a Teremtőhöz, 
aki egyáltalán nem vagy csak rossz, nega-
tív kapcsolatot ápol Vele, arra az emberre 
úgy tekint, mint egy idegenre, számítógé-
pes nyelven szólva, mint egy vírusra.

Sajnos napjainkban nagyon sok có-
resz, nagyon sok probléma van a világban, 
felfokozódott a háborús fenyegetettség, 
amelyben többek között Irán fenyegeti Iz-
raelt és több olyan ország is van, például 
Oroszország, Kína és Észak-Korea, ame-
lyek fenyegetik a világot. 

A Kabbalából azonban tudjuk, hogy 
a zsidóság számára nem a külső ellen-
ség a legnagyobb veszélyforrás, hanem 
a belső: az erev ráv (aki gyűlöletet szít 
a zsidóságon belül), aki úgy cselekszik, 
hogy a Tórának és a zsidóságnak kárt 
okozzon. Ezenfelül igen gyakorivá vál-
tak a természeti csapások, a cunamik, a 
hurrikánok, az árvizek, a hőség és a szá-
razság... Mindezeket pedig gazdasági 
nehézségek, infláció (ahogy láthatjuk, az 
árak már most a magasba szöktek), éhe-

zés kíséri... és mindez csak a kezdete an-
nak, ami a prófécia szerint még vár ránk. 
A világ tehát, sajnos, nagyon rossz irány-
ba halad!

Ilyenkor természetesen mindenkiben 
felmerül a kérdés, hogy mindezeket lát-
va, hogyan maradhatunk optimisták és 
hogyan lehetünk képessé arra, hogy felül-
kerekedjünk ezeken a nehézségeken?

Mi emberek, természetünknél fogva, 
mindig a saját erőnkből kívánjuk meg-
oldani a problémáinkat, az Örökkéva-
lót mintegy csak „mentőövként” akar-
juk használni. Azonban, amikor igazi 
baj, igazi córesz jön, akkor mindannyian 
felnézünk az Égre és felkiáltunk: „Segíts 
Örökkévaló I-ten!” Az intenzív osztályon 
minden bajban lévő ember, még az ateis-
ta is, megérti, hogy nincs más, aki segít-
het rajta, sem a szülei, sem a gyermekei, 
sem a barátai, sem a szomszédai, vagyis 
senki sem tud segíteni, csakis az Örökké-
való! A bölcs ember azonban nem várja 
meg ezt a pillanatot, hanem megpróbálja 
megelőzni. Hogyan? Az Örökkévalóhoz 
kötődő folyamatos pozitív kapcsolat-
tal, imákkal, Tóratanulással, jócseleke-
detekkel és adományokkal.

Amikor az Örökkévaló azt látja, hogy 
egy ember mindent a saját erejéből akar 
megoldani, akkor egy kis „emlékeztetőt”, 

egy kis gyötrelmet küld számára azért, 
hogy felébressze őt. Ilyenkor az emberek 
általában egy picikét tényleg felébred-
nek, elkezdenek közeledni az Örökkéva-
lóhoz, de amikor azt látják, hogy sikerült 
megoldaniuk a problémájukat, akkor új-
ból eltávolodnak Tőle. A Világ Királya 
pedig látja, hogy édes gyermeke megint 
elfelejtette Őt, ezért újra küld gyötrelme-
ket az életébe, amitől megint egy kicsit 
felébred és közeledik Hozzá, majd ami-
kor az ember ismételten azt látja, hogy 
a problémája megoldódni látszik, újból 
megszakítja I-tennel a kapcsolatot... És 
ez, sajnos, így történik újra meg újra! 
Ha az ember nem lenne olyan makacs és 
megértené, hogy nem képes mindent a 
saját erejéből megoldani, akkor a prob-
lémáinak, a gyötrelmeinek a nagy részét 
megspórolhatná! A bölcs ember éppen 
ezért ápol folyamatosan pozitív kapcso-
latot az Örökkévalóval, hogy ez ne így, 
ne ilyen gyötrelmek mentén történjen.

A világban most egy nagyon rossz 
helyzet áll fenn, ami mindenki számára 
teljesen egyértelmű és világos – de akkor 
miért nem teszünk úgy, ahogyan kell? 
Sajnos az emberek próbálják a lelkiisme-
retüket megnyugtatni azért, hogy sem-
min se kelljen változtatni az életükben. 
Azonban mindnyájunknak tudnunk 
kell, hogy „Ein od milvado” – „Nincs 
más, egyedül csak Ő”: csak az Örökké-
valóban lehet igazán bízni, csak Tőle jön 
segítség és Nála van az Erő Forrása.

Bízom benne, hogy mindnyájan 
megértjük ezt a bölcsességet, és nem 
várjuk meg a córeszt, a nagyobb bajokat, 
hanem bölcsek leszünk és megpróbáljuk 
megelőzni a még nagyobb problémákat.

Kívánok mindannyiotoknak minden 
elképzelhető jót! I-ten áldjon bennete-
ket! Kívánom, hogy egy igazi spirituális 
élményben legyen részetek Shabbatkor! 
Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 





 
 
 

Szeretném ezt a tanítást felajánlani mindazoknak a lelkéért, 
akikért soha nem imádkoztak, vagy azért, mert nem ma-
radt itt a Földön senki, aki Káddis imát tudott volna mondani 
utánuk, vagy azért, mert akik itt maradtak, nem értették en-
nek jelentőségét, azt, hogy ez mennyire fontos. Tehát az Örök-
kévaló adjon nekik minden elképzelhető jót a Gán Édenben!

Lehávdil, megkülönböztetve szeretnék köszönetet mondani 
első sorban feleségemnek, kisfiamnak és feleségem szüleinek a 
sok segítségért és támogatásért, amelynek köszönhetően ezeket 
a tanításokat le tudom fordítani és el tudom juttatni hozzátok 
és folytathatom ezt a munkát, a zsidóság útjának megismerteté-
sét. Szeretnék továbbá köszönetet mondani munkatársamnak, 
aki a www.magyarhidabroot.hu weboldal működését és szer-
kesztését segíti, illetve önkéntes grafikus-szer-
kesztőmnek és mindazoknak, akik anyagilag és 
erkölcsileg támogatják tevékenységemet – 
ami óriási nagy megtiszteltetés számomra!

anításunk Eliyahu Nakash rabbi nevé-
hez fűződik, neki köszönjük ezt a tanítást.

okszor megkérdezem férjektől, hogy ők 
mit gondolnak, szerintük mire van 
feleségüknek a legnagyobb szük-

sége? Sajnos legtöbben nem tudják a vá-
laszt, ezért van annyi szomorúsággal, 
nehézséggel és keserűséggel terhelt pár-
kapcsolat és házasság a mai világban.

Mesélik, hogy egyszer egy férj elkísérte a feleségét egy 
bevásárlóközpontba, ami már önmagában is kisebb csodá-
nak számít. Azután – ahogy lenni szokott –, a férj öt perc 
alatt megunta, hogy együtt vásároljon a feleségével és azt 
mondta neki: „Nézd, én nem szeretnék tovább sétálgatni 
itt veled, inkább kimegyek és telefonálj, amikor befejezted 
a vásárlást és akkor majd találkozunk.” A feleség két óra 
múlva felhívta a férjét és megkérdezte tőle, hogy hol van. A 
férje azt válaszolta: „Itt vagyok a bevásárlóközpont bejára-
tánál, tudod ott, ahol jobbra van egy ékszerbolt. Tavaly, biz-
tosan emlékszel rá, láttál ott egy láncot, ami nagyon tetszett 
neked.” Van olyan nő, aki erre ne emlékezne? Szerintem 
nincs. Természetesen a feleség tudta, miről van szó és azt 
gondolta, azért hívja őt a férje az ékszerboltba, hogy meg-
vegye neki azt a láncot. Azonban nem így történt! És az 
igazság az, hogy egy feleség, egy nő nem ettől lesz boldog, 

nem a gyémánttól és nem az aranytól! Igaz, hogy egy ilyen 
ajándéknak is örül és jól esik, ha ajándékot kap, de nem at-
tól lesz boldog, nem az teszi őt igazán boldoggá.

Egy feleségnek legfőképpen arra van szüksége, hogy 
a férje figyeljen rá, érezzen vele együtt és kapcsolódjon 
hozzá, tehát, ha például valami miatt szomorú, akkor ezt 
a férje észrevegye és azt mondja neki: „Látom, hogy kicsit 
szomorú vagy, mi történt? Gyere, ülj le és meséld el ne-
kem!” Az okos férj ilyenkor nem szól közbe, hanem végig-
hallgatja, amit a felesége mond. Így már sokkal kevésbé lesz 
szomorú, és a férje ezzel máris boldoggá teszi a feleségét. 
Egy másik fontos dolog, hogy amikor valaminek örül a fe-
leség, akkor a férje is vele örüljön és ugrándozzon, mintha 

az neki is a saját öröme lenne, mintha az az 
örömteli dolog vele történt volna. Erre van 

igazából szüksége minden feleségnek, 
hogy a férje kapcsolódjon hozzá, hogy 

érezze az ő érzelmeit, a bánatát éppúgy, 
mint az örömét és minden más érzését. 

Tulajdonképpen ez a legmagasabb szintje 
egy párkapcsolatnak, egy házasságnak!

Nagyobb hangsúlyt kellene fordíta-
ni erre a zsidó közösségekben is, hiszen, 
véleményem szerint, nem lehet egészsé-
ges közösséget építeni szétszakadt csalá-

dokkal. Ezt mindenkinek meg kellene ér-
tenie! Ennek felismerésében sokat segíthet 

a tanulás, az erről szóló előadások megismerése, párkap-
csolati és önismereti tanfolyamok és úgy gondolom, hogy a 
házasságok legnagyobb része megmenthető lenne, ha a há-
zaspárok megfelelő ismeretekkel rendelkeznének.

Mindenkinek sok örömet és boldogságot kívánok a 
párkapcsolatában, a házasságában, és ne felejtsük el, hogy 
különösen az elkövetkező nehéz időszakban óriási ereje 
és óriási értéke lesz a jó kapcsolatoknak, a jó párkapcso-
latnak, ahol a házastársak figyelnek egymásra, ahol meg-
értőek, ahol le tudnak mondani saját igényeikről a másik 
javára, ahol áldozatot tudnak hozni egymásért, mert ez 
nagyon-nagyon fontos! És ne feledkezzünk el a többi em-
berről sem, a rászorulókról, mert minden, amit másoknak 
adunk, azt magunknak adjuk!

Czink Moshe (Tomi)

 
 


