


anításunk Yona Metzger rabbi nevé-
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között Jákob és Ézsau hadvise

léséről szól.

Jákob Cháránból, ahol húsz évig 
tartózkodott, népes családjával együtt 
visszatér Izrael földjére, és meghallja, 
hogy testvére, Ézsau 400 felfegyverzett 
katonával várja, és nem tudta, hogy en-
nek a találkozásnak mi lesz a vége: béke 
vagy háború? Jákob mind a két eshető-
ségre felkészül: imádkozik és ajándé-
kot készít Ézsau számára, ha békés lesz 
a találkozás, de felkészül a háborúra is, 
ha – ne adj I-ten! – úgy alakul a helyzet 
(vö. 1Mózes 32:4-23). 

Jákob magatartásának nagyon fon
tos és mély üzenete van!

Amikor két ember között feszültség 
támad – legyenek akár munkatársak, 
házastársak vagy szomszédok –, akkor 
először is fel kell mérni, hogyan érde
mes viselkedni egy ilyen szituációban?

Salamon király, aki minden em-
bernél bölcsebb volt, azt mondta, hogy 
amikor az ember belenéz a vízbe, ak-
kor önmagát látja, szív a szívhez szól. 
De ahhoz, hogy az ember láthassa 
magát az átlátszó vízben, egy kicsit 
meg kell hajolnia. Erre van szükség 
emberi kapcsolatainkban is! Időnként 
meg kell hajolnunk a másik ember 
előtt! Ez azt jelenti, hogy mindannyi-
unk életében vannak olyan szituációk, 
amikor le kell mondanunk valamiről a 
másik ember javára!

Egy kedves kis történettel szeret-
ném ezt jobban megvilágítani:

Egy nagyon szegény faluban élt egy 
egyszerű, idős asszony, akinek mesél-
tek arról, hogy nem messze a lakóhe-
lyétől van egy szálloda, amiről ő nem 
tudta, hogy mi is az, mert azelőtt még 
sohasem hallott ilyesmiről. Elmondták 

neki, hogy a szálloda egy nagyon kel-
lemes hely, ahol jót lehet aludni, jókat 
lehet enni, lehet pihenni és ahol jó dol-
gokat lehet csinálni. Megkérdezte az 
asszony, hogy mennyibe kerül mindez, 
amire azt válaszolták, hogy ez nagyon 
drága dolog.

A következő naptól ez a szegény, 
idős asszony mindennap félretett egy 
kis pénzt, amiből egy év alatt már ösz-
szegyűlt egy kisebb összeg, amit bele-

tett egy szatyorba, mellé pedig néhány 
ruhát és ezzel elindult a szálloda felé.

Amikor odaért, a recepcióshoz ment 
és elmondta, hogy ő szeretne ebben a 
szállodában eltölteni egy éjszakát, mert 
szeretné átélni azt az élményt, amiről 
meséltek neki. Elővette az egy év alatt 
összegyűjtött pénzét, és kérte, hogy eb-
ből egy szobát bérelhessen: ha kitelik, 
akkor olyat, ami egy férőhelyes, de ha ez 
az összeg ahhoz nem elég, akkor olyan 
szobatársat szeretne, aki tiszta, kedves 
és mosolygós. A recepciós átadta neki a 
szálloda egyik szobájának a kulcsát. 

Amikor az asszony felért a megfe-
lelő szobába, kinyitotta az ajtót, és oda-
bent egy hozzá hasonló korú, idős asz-
szonyt pillantott meg, aki azonban 
mogorván és csúnyán nézett rá. Azt 
mondta neki: „Menj innen!” Azonban a 
másik idős asszony is pont ugyanúgy és 

pont ugyanazt mondta: „Menj innen!” 
Az asszony mérges lett, visszament a re-
cepióra és így panaszkodott: „Kértem, 
hogyha olyan szobát tud csak adni, ahol 
szobatársam lesz, akkor az olyan le-
gyen, aki kedves és mosolygós.” A re-
cepciós ebből megértette, hogy olyan 
egyszerű, szegény asszonnyal van dol-
ga, aki azelőtt még sohasem látott tük-
röt, ugyanis a tükörben önmagát látta. 
Ezért csak annyit mondott neki: „Men-
jen fel és mosolyogjon rá arra az asz-
szonyra, legyen kedves vele, majd néz-
ze meg az erkélyt, a kilátást, és minden 
rendben lesz.” Ezután az asszony ismét 
felment és úgy tett, ahogy a recepciós 
ajánlotta neki, és természetesen így már 
sokkal jobban érezte magát.

Hetiszakaszunkhoz visszatérve: Já-
kob tudta, hogy Ézsau gyűlöli őt, és 
hogy a 400 felfegyverzett katonával 
nem azért ment elé, hogy átölelje és 
arcon csókolja. Mondjuk Ézsau csók-
ja egyébként is olyan, mint egy kígyó 
harapása. Jákob bölcs volt, megha-
jolt Ézsau előtt, ajándékot adott neki 
és kedves volt vele, mosolygott rá. Azt 
akarta ezzel elérni, hogy Ézsau meg-
értse: „Testvérek vagyunk!” És eltökél-
te, hogy ezt mindaddig folytatja, amíg 
Ézsauból is elő nem tör az érzés, hogy 
„igenis, mi testvérek vagyunk!” 

Megtanulhatjuk Jákobtól, hogy 
olyan esetekben is így kell tennünk, 
amikor tudjuk, hogy a másik ember 
nem szeret bennünket! Mert, ha mi 
kedvesek vagyunk vele, ha mi mo-
solygunk rá, ha adunk neki ajándé-
kot és tisztelettel beszélünk vele, akkor 
előbbutóbb ő is ugyanígy fog visel
tetni irántunk és viselkedni velünk! 
Próbáljátok ki! Működni fog!

Mindenkinek minden elképzelhető 
jót kívánok! I-ten áldjon benneteket! 
Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)





 
 
 

anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez  fűződik.

rról szól ez a tanítás, hogy Rámbám (Maj-
monidész, Rabbi Mose ben Májmon, 1135-

1204), zc’’l, szerint mit jelent a „lelki beteg-
ség” és hogy hogyan lehet azt gyógyítani?

Mi emberek sokszor nem vagyunk tudatában an-
nak, hogy esetleg változtatnunk kellene valamelyik 
jellemvonásunkon, valamelyik tulajdonságunkon 
vagy a természetünkön. Azt gondoljuk, hogy velünk 
minden rendben van és ha bárki 
ezt kétségbe vonja, könnyen azt 
mondjuk: „Mit akarsz tőlem?”

Rámbám – aki nemcsak híres 
Tóra- és Talmudtudós, de neves 
orvos is volt – azt mondta, hogy 
össze lehet hasonlítani a lelki 
betegséget a testi betegséggel. 
Előfordul például, hogyha egy 
embernek valamilyen testi beteg-
sége van és édes ételt eszik, azt ke-
serűnek érzi, vagy fordítva, hogy-
ha keserű ételt eszik, azt édesnek 
érzi. Miért érezheti ezt? Azért, 
mert a teste beteg. 

Amikor probléma adódik egy ember testi egészsé-
gével, akkor az is előfordul, hogy káros és egészség-
telen ételekhez kezd vonzódni. Amikor egészséges, 
akkor jobban vonzódik az egészséges és táplálóbb éte-
lekhez. Hogyha bármilyen működési rendszer – le-
gyez az akár az ember testi egészsége – elromlik, ak-
kor ott minden fordítva kezd el működni.

Rámbám szerint az a legnagyobb probléma, ami-
kor az ember nincs tudatában annak, hogy lelki be-
tegsége van, vagyis, hogy valamely tulajdonságán, 
jellemvonásán vagy a természetén javítania kellene, 
mert amíg ezzel nincs tisztában valaki, addig a hát-
rányt előnynek tekintheti és így nem akar rajta vál-
toztatni, javítani. Az ilyen ember meg van győződve 
arról, hogy minden, amit tesz és mindaz, ahogyan vi-
selkedik, az úgy helyes és úgy a legjobb.

Aki azonban tudatában van annak, hogy van vala-
milyen lelki problémája – például dühös természetű –, 
az az ember legalább megpróbál javítani a természe-
tén, megpróbál változtatni a viselkedésén, és igyekszik 
megtalálni azt az utat, ahol és ahogyan a problémáján 
változtatni tud. Azonban, ha ennek valaki nincs tuda-
tában, akkor az az ember előnyként fog arra a rossz 
jellemvonására tekinteni és amit tesz, az pont az ellen-
kezője lesz a helyes útnak.

Rámbám azt mondja, ha valaki 
nincs tisztában azzal, melyek az ő 
rossz tulajdonságai, rossz jellem-
vonásai, nehéz természete, akkor 
menjen el egy bölcs emberhez Tó-
rát tanulni és kérdezze meg tőle, 
vagy menjen el egy szakember-
hez, aki elmondja neki, hogy mi 
helyes és mi nem helyes, és ez-
által tud javítani azokon a jel
lemvonásain, amelyek erre rá
szorulnak, hiszen ez az egyik 
legfontosabb feladat, amiért itt 
vagyunk ezen a Földön!

Kívánom mindnyájunknak, hogy próbáljuk meg
látni a lelki problémáink mögött, hogy milyen jel
lemvonásunkon, tulajdonságunkon kell változtat
nunk, mert ez javítani fog a testi egészségünkön is.

Kívánok mindenkinek minden elképzelhető jót! 
Vigyázzatok magatokra és vigyázzunk egymásra! 

Egy nehéz és sötét időszak előtt állunk, ezért a leg-
fontosabb, amit tehetünk, hogy a lelkünket erősítjük! 

Javaslom a www.magyarhidabroot.hu weboldal 
felkeresését, ahol számos előadótól sokféle témában 
lehet tanításokat találni, és a híradók és hírek nézése 
helyett inkább az itt látható és hallható tanítások tölt-
sék és erősítsék meg a lelkünket! Minden jót kívánok! 
I-ten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 


