


anításunk Shmarya Aba Saul rabbi 
nevéhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban 
többek között arról olvasunk, 

hogy Jákob ősapánk meg-
áldja fiait (1Mózes 49:1-28) és uno-
káit (1Mózes 48:1-22). Azt mondja 
Jákob, hogy az összes nemzedék úgy 
fogja megáldani a gyermekeit, hogy 
olyanok legyenek, mint Efráim és 
Menassze (1Mózes 48:20). 

Mi olyan különleges ebben a 
két unokában?

Ahhoz, hogy ezt megértsük, sze-
retnék elmesélni egy történetet.

Egy leszerelt izraeli katona el-
ment a fodrászához és elmondta 
neki, hogy a barátaival külföldi nya-
ralásra készül. A fodrász megkérdez-
te, hova fognak utazni, és miután vá-
laszt kapott, azt mondta: „Ó, ne tudd 
meg, ott milyen borzasztó a szállo-
da”, majd megkérdezte, melyik repü-
lőtársasággal mennek, miután pedig 
ezt is megtudta, így beszélt: „Annál a 
légitársaságnál szörnyűek a légiutas-
kísérők, borzasztó az egész utazás, 
alig lehet kibírni.” Ezt követően azt is 
megkérdezte, milyen programot ter-
veznek a nyaralás alatt. A katona el-
mondta, azt tervezik, hogy Washing-
tonban elmennek a Fehér Házba és 
nagyon szeretnének oda bejutni. „Az 
Elnöki Palotába?” – kérdezett vissza 
megdöbbenve a fodrász. – „Dehát 
oda rettentő sokan szeretnének be-
jutni, de senkinek sem sikerül.”

A katona a terveknek megfele-
lően elutazott barátaival nyaralni, 
majd miután hazaért, elment a fod-

rászához, aki rögtön azt kérdezte: 
„Na, milyen volt az utazás?” A kato-
na elmesélte, hogy a légitársaságnál 
business osztályon utaztak, ami na-
gyon kényelmes volt és minden jó-
val ellátták őket. Aztán a szállodáról 
is mesélt, amely egy ötmillió dollá-
ros felújításon esett át, így minden 
luxussal felszerelt, kiváló szobák-
ban helyezték el őket, és szinte úgy 

érezték ott magukat, mintha máris a 
Mennyországban lettek  volna.

„És mi lett a nagy tervetekkel, 
bejutottatok a Fehér Házba?” – kér-
dezte ezek után a fodrász.

„Képzeld el” – folytatta beszámo-
lóját a katona –, „mikor megérkez-
tünk az Elnöki Palotához, odajött a 
biztonsági őr és azt mondta, az el-
nök szeretné, ha néhány turista be-
menne hozzá.”

„És beszéltél az elnökkel?” – kér-
dezte izgatottan a fodrász.

„Igen, beszéltem vele!”

„És mit mondott” – kíváncsisko-
dott tovább a fodrász.

„Azt kérdezte, ki az a fodrász, 
aki ilyen szörnyű frizurát csinált ne-
kem?”

Mi ennek a történetnek a tanul-
sága?

Az, hogy – sajnos – képtelenek 
vagyunk biztatni és bátorítani egy-
mást! A miénk egy nagyon súlyos 
terheket hordozó nemzedék! Min-
denkit mindenért irigylünk. De va-
jon miért zöldebb a szemünkben a 
szomszéd kertjének a füve?

Visszatérve a  hetiszakszunkban 
leír takhoz, Efráim és  Menassze 
körül belül húsz évesek voltak, ami-
kor nagyapjuk, Jákob megáldotta 
őket. Ők még a nagy éhínség előtt 
születtek. Amikor Jákob megál-
dotta unokáit, Menassze nem szólt 
egy szót sem, nem mondta, hogy: 
„Nagyapa, én vagyok az idősebb, 
miért nem én kaptam az első ál-
dást?” Pont az ellenkezője történt, 
biztatni és dicsérni kezdte testvé-
rét, Efráimot. Így aztán nem csoda, 
hogy a mai napig éppen úgy áld-
juk meg gyermekeinket, ahogyan 
Jákob is tette, hogy olyanok le-
gyenek, mint Efráim és Menassze, 
mert ők tiszta szívből szerették, 
biztatták és dicsérték egymást és 
nem volt bennük semmiféle irigy-
ség egymás iránt.

Éppen ezért azt kívánom, hogy 
mindannyiunk gyermekei legyenek 
olyanok, mint Efraim és Menassze! 
Ezzel kívánok minden elképzelhe-
tő jót! Gut Sábesz! Shabbat Shalom! 
Békés, örömteli Shabbatot!

Czink Moshe (Tomi)

 
 

  

 
 

  





 
 
 

anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez fűződik.

a az ember életének a középpontjában nem a 
Tóra és annak parancsolatai állnak, akkor, saj-

nos, más dolgok kerülnek a helyére, például a büszke-
ség, a hazugság és a pénz. Ez természetesen nem azt je-
lenti, hogy egy ember életében nincs szükség pénzre, 
mert hát jól tudjuk, hogy minden pénzbe kerül és ha 
bármelyik üzletbe bemegyünk, akkor ott csak pénz ért 
tudunk vásárolni, ezért szükséges az em-
bernek dolgoznia, erőfeszítéseket tennie. 
Ráadásul nagyon fontos, hogy a jöve-
delmünket tiszta kezekkel – csalások 
és átverések nélkül – szerezzük meg.

Rabbi Elimelech (a  lizsenszki 
Elimelech rabbi, 1717-1787) zc’’l 
azt mondta, hogy a bálványimádás 
nagyon súlyos bűn. Korábban azon 
 csodálkoztak, hogyan lehet leborulni a 
Hold, a Nap, vagy egy szobor előtt? És 
ráadásul hogyan lehet i-tenként  tisztelni 
egy szamarat vagy egy tehenet, ami egyáltalán nem 
észszerű. Azonban egyszer megjelent valaki a  rabbi 
 álmában és azt mondta neki: „Ha te a bálványimá-
dók idejében éltél volna, magad is azonnal felöltözve 
rohantál volna bálványt imádni. Hogy miért? Azért, 
mert a jécer hárá, a rossz ösztön abban az időben any-
nyira erős volt a bálványimádásra vonatkozóan. De azt 
a jécer hárát megölték.” 

Rabbi Elimelech erre megkérdezte, hogyan lehet 
megölni a jécer hárát, hiszen az egy angyal? Azt ért-
jük, hogy tud megölni egy ember egy másik embert 
vagy egy állatot, de hogy lehet megölni egy angyalt? 
Megfog valaki egy kést vagy egy pisztolyt és azzal meg 
tudja ölni? Hiszen az angyal egy spirituális lény, hogy 
lehet tehát megölni?

Rabbi Elimelech azt mondja bölcseink tanításai 
alapján, hogy a jécer hárát mintegy elmozdították a 

pénz és a vagyon szeretete, imádata felé... Ezért van 
az, hogy ma nagyon sok ember életének a közép-
pontjában a pénz és a vagyon áll. Csak ez jár a fejük-
ben, és minden akaratuk és gondolatuk csak a pénz és 
a vagyon szerzés körül forog.

Természetesen, ahogyan már az elején is mondtuk, 
ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, mert igen-

is minden embernek erőfeszítéseket kell 
tennie a megélhetéséért, de nem szabad 

bálványként imádni a pénzt és nem sza-
bad a pénz rabszolgáivá válni!

Sajnos a mi nemzedékünk bálvány-
imádása a pénzhez kapcsolódik. Az 

eredeti bálványimádás elmozdult, át-
alakult a vagyon és a pénz imádatára. 

Ma már nincs senki sem a világon, 
aki az eredeti bálványimádás szerint 

leborulna a Hold, a Nap vagy egy te-
hén előtt, de ott van helyette a vagyon és a 

pénz, amit mintegy bálványként tisztelnek, ami 
után áhítoznak, sóvárognak, amitől a „jó élet” lehető-
ségét és mindennek a megoldását várják... 

Mindenkinek tudnia kell, milyen veszélyes  dolog 
a mi nemzedékünk életében, ha a pénzre úgy tekint, 
mint egy bálványra és úgy imádja azt. Mert a pénz 
a valóságban szétszakítja a családokat, az emberi kap-
csolatokat, az életet... egyszerűen mindent megöl, 
ami körülötte van, ha nem megfelelő módon kezelik, 
hogyha a pénz már nem eszköz, hanem céllá válik.

Kívánom mindenkinek, hogy elsősorban legyen 
jó megélhetése, másodsorban pedig úgy tekintsen 
a pénzre, mint egy eszközre, ne pedig úgy, mint egy 
 célra. Mindenkinek legyen örömteli, boldog élete. Vi-
gyázzunk magunkra és egymásra! I-ten áldjon mind-
nyájatokat!

Czink Moshe (Tomi)

 

 
 

  


