


 

 

anításunk Ábrahám Lévi rabbi ne-
véhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkból töb-
bek között arról is tanulha-
tunk, hogy milyen kapcsolat 

van a gyermeknevelés és a gyermek-
nevelési elvek és nézetek között?

Szeretném ezt az alábbi példán 
keresztül megvilágítani:

Volt egyszer egy gyermek, aki 
egyrészt nagyszájú volt, csúnya dol-
gokat beszélt, másrészt viszont na-
gyon jószívű volt és nagyon sok em-
bernek segített. Ezzel a gyermekük 
személyiségében rejlő ellentmondás-
sal a szülei nem tudtak mit kezdeni, 
ezért elmentek a rabbihoz, hogy ta-
nácsot kérjenek tőle.

A rabbi azt mondta: Erre az ellent-
mondásra a választ a Toldot hetisza-
kaszban találjuk meg! Ha egy gyer-
mek az egyik pillanatban olyan, mint 
Jákob, a másik pillanatban meg olyan, 
mint Ézsau, akkor ez azt jelenti, hogy 
egyfelől a gyermeknevelés, más felől 
pedig a személyes példamutatás so-
rán adódott valami probléma. Tehát 
ha egy gyermeket egyfelől a tórai né-
zetekre, másfelől a nyugati világ hely-
telen nézeteire tanítanak – miszerint 
minden és mindenki egyforma, mi-
szerint szólasszabadság van, ezért 

mindenki azt mond és azt csinál, amit 
csak akar –, ezzel a kettős látásmóddal 
nem lehet sikeres a gyermeknevelés.

Pinchus rabbi, zc’’l, azt mondta, 
hogy a gyermeknevelés két részből 
tevődik össze: 50 %-ban a jó és sze-
mélyes példamutatásból, 50 %-ban 

pedig az imádságból. Hogyha bárme-
lyik irányba eltérés mutatkozik, akkor 
nem lesz sikeres a gyermeknevelés, kü-
lönös tekintettel arra, hogyha a szemé-
lyes példamutatás terén nem sikerül jó 
példát mutatnunk gyermekeinknek.

Éppen ezért vált napjainkra egy-
fajta „csapássá” a gyermeknevelés, 
amit egyébként a Kabbala már év-
ezredekkel korábban előrevetített. 
Ahogy láthatjuk, napjainkban a kül-

sőségek váltak fontossá, és már sok-
kal kevésbé számítanak az igazi, 
egyenes és tiszta nevelési elvek, pe-
dig a gyermeknevelésben nem le-
het bizonyos dolgokat elhanyagolni, 
mert mindazért, amit elhanyago-
lunk, a végén, a jövőben komoly árat 
kell fizetnünk. Amikor pedig eljön ez 
a pillanat, akkor általában az embe-
rek azt mondják, hogy: „Mindenki 
hibás, csak én nem.”

Sokan nincsenek tisztában az-
zal, hogy a gyermekneveléssel kap-
csolatos problémák mintegy „időzí-
tett bombák”, amivel nem lehet arra 
várni, hogy majd csak úgy maguktól 
megoldódnak.

Tudnunk kell, hogyha sikeresek 
szeretnénk lenni a gyermekneve-
lésben, akkor saját részünkről tel-
jesen egyértelmű, világos és tisz-
ta nézeteket, elveket kell átadnunk 
gyermekeinknek, és ez meg fog mu-
tatkozni gyermekünk életének min-
den egyes pillanatában.

Bízom benne, hogy mindannyi-
unknak sikerül a legjobb nevelést 
adni gyermekeink számára, ehhez 
nagyon sok sikert és minden elkép-
zelhető jót kívánok! Shabbat Shalom! 
Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)





 
 
 

anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez  fűződik.

legtöbb ember ebben a világban soha nem áll 
meg és nem kérdezi meg önmagától: „Miért 

vannak problémáim az életemben? Mi az 
én »tikkun«-om, amit ki kell javítanom ebben a je-
lenlegi reinkarnációmban?”

HaShem megfelelő eszközöket adott nekünk: ma-
teriális és spirituális, érzelmi és szellemi eszközöket, 
és mindenből a lehető legjobbat adta nekünk.

Természetesen az állatok is kaptak 
ilyen eszközöket a saját feladatuk 
teljesítéséhez. Nagyon érdekes pél-
dául, hogy azok az állatok, amelyek 
szelídebbek, olyan szemet kaptak, 
amivel láthatnak oldalra és hátra-
felé is azért, hogyha egy ragadozó 
állat közelít feléjük, azt minél hama-
rabb észrevehessék és el tudjanak mene-
külni. Tehát még ha ezek az állatok esznek, 
akkor is észre tudják venni az ellenséget és el tud-
nak menekülni előlük.

Mindenki a saját feladatához mérten kapta meg 
az eszközeit. Az állatok csak ösztönöket kaptak, ezért 
nem tudnak az akaratukkal ellentétesen dönteni. Ez 
csak az ember számára adatott meg.

A baj azonban az, hogy sokszor nem tudjuk, mit 
kezdjünk ezekkel, hogyan használjuk a rendelkezé-
sünkre álló eszközöket?

Mi emberek sokszor keserűek vagyunk, folyton 
csak keressük önmagunkat, mert nem tudjuk, ho-
gyan használhatnánk a lelki erőnket. Ezt saját ta-
pasztalatomból is mondom, mert volt olyan időszak 

az én életemben is, amikor azt gondoltam, hogy egy-
szerűen nem vagyok képes semmire sem, mert nem 
tudtam használni a lelki erőmet.

Az összes élőlény közül csak az ember kapott észt, 
csak az ember tudja használni az eszét, és ha ezt nem 
használja Tóratanulásra, akkor az élete egyszerűen 
üres lesz. Lehet egy ember bármilyen gazdag vagy 
bármennyire híres, mégis garantált, hogy üres lesz az 
élete. Csak az az ember fogja tudni megfelelően hasz-

nálni a rendelkezésére álló eszközöket, aki a 
megfelelő, helyes úton, a hit útján jár.

Sajnos tudjuk, hogy könnyebb a ha-
zugságok és a csalások útján járni, 
de aki ezt teszi, sohasem fogja el-
érni azt a célt, amiért a világra jött. 

Aki azonban képes koncentrálni az 
energiáját és tudja a lelki erejét megfe-

lelő módon használni, az az ember az éle-
tében bármiből ki tudja hozni a legjobbat és a 

legtöbbet, amit csak lehet, és így boldog és tartal-
mas élete lesz még a nehézségei ellenére is.

Kívánom, hogy a legjobb  dolgokra tudjuk hasz-
nálni azokat a fantasztikus eszközöket, amelyeket 
a Teremtőnktől kaptunk és így mindnyájunknak 
örömteli és boldog élete legyen! Ehhez természete-
sen az is szükséges, hogy ne feledkezzünk el mások-
ról, mert az az ember, aki csak magára gondol, soha 
nem lehet igazán boldog! Vigyázzunk tehát egymás-
ra, ehhez pedig kívánom, hogy mindenki kapja meg 
azt, amire szüksége van, természetesen úgy, hogy az a 
javára, az épülésére és a növekedésére szolgáljon!

Czink Moshe (Tomi)

   

 

  


