


anításunk Yoni Levin rabbi nevéhez 
fűződik.

ktuális hetiszakaszunk  többek 
között arra tanít minket, ne 
féljünk attól, hogy „balekok” 

legyünk!

A Tórában minden egyes szónak 
és minden egyes betűnek óriási je-
lentősége van! Egyetlen szóból vagy 
egyetlen betűből több háláchá (= tó-
rai zsidó jogszabály és parancsolat) 
keletkezhet.

Ebben a hetiszakaszban egy na-
gyon furcsa dolgot vehetünk észre: 
van benne egy kedves kis történet, 
amelynek a leírására a Tóra tíznél is 
több verset „pazarol”, amit tíznél is 
több versben említ.

Eliézer, Ábrahám szolgája megér-
kezik Cháránba (vö. 1Mózes 24:10-
14), ahol vizet kér Rebekától, aki 
nemcsak azt ajánlja fel, hogy Eliézer 
számára hoz inni, hanem azt is, hogy 
mind a tíz tevéjét megitatja. Ezután 
leírja a Tóra, hogy Rebeka elmegy 
vízért, majd visszatér és kitölti a vi-
zet, majd megint elmegy és azután 
ismét visszatér, hogy újból kitöltse a 
vizet (vö. 1Mózes 24:15-20).

És még nincs vége a történet leí-
rásának! Amikor ugyanis Eliézer el-
megy Rebeka szüleihez, akkor a Tóra 
újból megismétli az egész történetet 
(vö. 1Mózes 24:42-46).

Vajon miért? Hiszen például a 
Shabbatról, ami a legfőbb szövetség 
Izrael népe és az Örökkévaló között, 
csak egy-két vers szerepel a Tórában. 

Akkor hát, miért van az, hogy egy 
fiatal leány, Rebeka történetére tíznél 
is több verset „pazarol” a Tóra? Miért 
van ez így?

Bölcseink azt mondják: igaz, 
hogy az Írott Tórában csak röviden 
vannak megemlítve a törvények, vi-

szont hosszan beszéli el a története-
ket, hosszan meséli el mindazt, ami 
népünkkel, őseinkkel történt. És ez 
nem véletlen! Hiszen a Tóra ezzel 
szeretne bennünket tanítani Izrael 
népének a DNS-ére!

Mit tanulhatunk Rebeka törté
netéből? – Azt, hogy hogyan le
gyünk „balekok”!

Vajon ki szeretne „balek” lenni? 
A legtöbb ember irtózik ettől és azon 
aggódik, nehogy bárki is „ba leknak” 
nézze őt. Mi azt szeretnénk, hogy 
minden egyes forintért, amit kifi-
zetünk, megkapjuk annak az ellen-
értékét.

Azonban, ahogy láthatjuk, itt van 
ez a fiatal lány, Rebeka, aki mutat szá-
munkra egy alternatív példát mind-

erre: egyszerűen jót tenni a világgal 
csak úgy, minden ellenszolgáltatás, 
minden jutalom nélkül, anélkül, 
hogy bármit is kérnénk cserébe.

Tekintsünk a természetre és néz-
zük meg, hogy ott van például a Nap, 
ami világít, aztán ott van az eső, ami 
megöntözi a földünket – mindenfé-
le ellenszolgáltatás és egyéni érdek 
 nélkül. 

Ez az üzenet: egyszerűen csak jót 
tenni a világgal! Segíteni más em
bereknek, biztatni őket, örömet 
szerezni nekik, reményt adni szá
mukra!  

Ilyen volt Rebeka, ez a fiatal lány, 
aki csak jót akart tenni a világgal 
mindenféle egyéni érdek nélkül. 

És természetesen nem véletlen, 
hogy éppen ő lett Izsáknak a felesége 
és mindnyájunknak az ősanyja.

Vajon mi is hasonlóvá válhatunk 
hozzá, mi is hasonlíthatnánk egy ki-
csit rá? Mi is tehetnénk többet azért, 
hogy a világ jobb hely legyen, és hogy 
az embereknek jobb legyen az élete – 
és mindezt csak úgy, mindenféle ér-
dek és ellenszolgáltatás  nélkül?!

Kívánom mindnyájunknak, hogy 
legyünk egy kicsit Rebekák és pró-
báljunk többet adni a világnak, az 
embereknek – és akkor sokkal szebb 
és sokkal jobb hely lesz ez a földi vi-
lág és ezzel együtt természetesen a 
mi életünk is!

Kívánok mindenkinek minden 
elképzelhető jót! I-ten áldjon benne-
teket! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 





 
 
 

Tanításunkat szeretném felajánlani mindazok lelkéért, 
akikért nem imádkoztak, akikért nem mondtak gyász
imát: az Örökkévaló emelje magához az ő lelküket!

anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez 
 fűződik.

agyon sok ember él ma a világon, aki érzi a 
lelki béke hiányát az életében, magyarul fo-
galmazva, aki keresi önmagát. Saját tapaszta-

latomból tudom nektek elmondani, hogy  életünkben 
az egyik legfontosabb dolog a lelki béke! 
Ha valakiben nincs lelki béke, akkor 
számára semmi nem ér semmit, és 
sajnos ebben az időszakban követik 
el az emberek a legtöbb hibát, a leg-
több bűnt, mert ilyenkor minden oldal-
ról egyfajta nyomást éreznek és soha nem 
érzik magukat nyugodtnak. Ha valaki 
például az asztalnál ül a székében, 
akkor a kezét tördeli vagy a lábá-
val dobog, mert nem érez nyugal-
mat, nyugodtságot. Pedig mi szeretnénk 
reggeltől estig nyugodtan, nyugalomban és 
békében lenni önmagunkkal.

Hogyan érhetjük ezt el?

Csak úgy, ha sikerül elérnünk önmagunkban lel-
künk legbelsőbb részét, amihez mélyre le kell men-
nünk a lelkünkben. Segíthet ebben az nekünk, ha egy  
nyugodt helyen vagyunk? Ha például sétálunk az er-
dőben, ahol senki sem zavar bennünket, vagyis ahol 
óriási a nyugalom, ettől lesz saját belső lelki békénk? 

Sajnos nem! Ugyanis ez – a természetben való tartóz-
kodás – egy külső nyugodtság, aminek a megélése ter-
mészetesen nagyon jó dolog és segíthet is bennünket 
a lelki béke elérésében, de önmagában egy hely még 
nem hozza meg számunkra a lelki békét.

Akkor hát hogyan tudjuk ezt elérni? Csak  nagyon 
kemény munkával! Ha sikerül a hitünket úgy meg-
erősíteni, hogy már semmi sem sokkol bennünket! 
Ha megfelelően csináljuk és tényleg megerősödött a 
hitünk, akkor semmiféle külső körülmény nem fog 
befolyásolni minket. Aki úgy gondolja, hogy egy nyu-

godt környezet, a csend mindezt meg-
oldja, illetve létrehozza a lelki bé-

két, az nagyot téved, hiszen a 
külső nyugodtság nem adhatja 

meg az embernek a belső, lelki békét. 

Ha valódi lelki békénk van, akkor min
den probléma, minden córesz megszű

nik számunkra. Ehhez  természetesen 
elengedhetetlen, hogy az ember a 
Tórához kapcsolódjon, hiszen a Tóra, 

a Zóhár, a Kabbala az, ami lelkünk szá-
mára valódi békét biztosít.

Kívánom mindnyájunknak, hogy legyen igazi lelki 
békénk, mert ha ez megvan, akkor az életünk teljesen 
más lesz és teljesen másképp látjuk a körülöttünk lévő 
dolgokat! A lelki békénkhez szükség van arra is, hogy 
ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is! 
Ehhez minden jót kívánok! I-ten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)

   

 

  


