


anításunk Asaf Misur rabbi nevé-
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk  Mózes 
második könyvének első 

 hetiszakasza, amely többek 
között a zsidó nők nagyságáról szól.

Már a hetiszakasz elején óriá
si áldást kap Izrael népe a Teremtő
től, hogy gyarapodni és  sokasodni 
fognak (2Mózes 1:7). Ez az áldás 
többször is megismétlődik (vö. még 
1Mózes 1:12, 1:20). Ennek azonban 
nem mindenki örült, például egyál
talán nem örültek az egyiptomiak, 
ezért a fáraó egy szörnyű rendeletet 
hozott, amelynek több része is vo
natkozott Izrael fiaira, ami egyrészt 
morálisan nagyon megviselte a né
pet, másrészt pedig a családokat na
gyon nehéz helyzetbe hozta. 

Abban az időben teljesen ter
mészetes volt az, hogyha egy férfi 
rabszolga lett, akkor a felesége el
hagyta őt és a rabszolgatartó mellé 
szegődött. Ezért nem lehetett őt elí
télni, mert mindezt azért tette, hogy 
egyrészt megőrizhesse a tiszteletét, 
másrészt pedig gondoskodnia kel
lett a saját megélhetéséről, amit csak 
így tudott magának biztosítani, hi
szen a rabszolgává lett férfi többé 
már nem tudott gondoskodni róla.

Így tűntek el népek egymás után a 
Föld színéről, mert az asszonyok nem 
tudtak szülni a rabszolga férfiaknak, 
és így nem volt folytatása népüknek.

Izrael leányai azonban másképp 
döntöttek! Bölcseink azt írják, hogy e 
nemzedék nő tagjainak érdemeként 
történt a megváltás Izrael népe szá-
mára az egyiptomi rabszolgaságból. 
A zsidó nők ugyanis nem hagyták el, 

nem csalták meg férjüket és nem áll
tak át az uralkodói oldalra. Sőt, nem
csak, hogy nem csalták meg és nem 
hagyták el őket, hanem ők voltak 
azok, akik erőt adtak a férfiaknak! 

Ebből is látszik, milyen hatalmas 
ereje van a nőknek! Izrael asszonyai 
azt mondták: „Ti csodálatos férjek és 
csodálatos férfiak vagytok! És egyálta
lán nem vagytok megvetendők azért, 

mert most rabszolgaként kell dolgoz
notok!” Ezzel a zsidó  feleségek óriá-
si lelki erőt öntöttek férjeikbe.

Ezenkívül nem mondtak le a 
gyermeknemzésről, a gyermekáldás
ról sem, hanem továbbra is rendü
letlenül életet adtak a gyermekek
nek, ami nemcsak fizikai, de nagyon 
nagy lelki erőt is igényelt tőlük. Azt 
mondják bölcseink, hogy ennek ér
demeként a zsidó asszonyok hatos
ikreknek adtak életet, így fantaszti
kus módon gyarapodott Izrael népe.

Van még egy nagyon szép példa a 
zsidó nő nagyságának bemutatásásra, 
mégpedig Mirjam prófétanő. Ő volt, 
aki édesapjának azt javasol ta, hogy 
fogadja vissza feleségét, mert édes
apja már válólevelet, getet is adott a 

fáraó szörnyű rendelete miatt. Édes
apja, aki annak a nemzedéknek a leg
nagyobb embere volt, meghallgatta és 
megfogadta lánya, Mirjam tanácsát és 
visszafogadta feleségét, aminek a ha
tására a többi izraelita férfi is ugyan
így cselekedett, és ez óriási jelentőség
gel bírt Izrael népe számára! 

A Midrás azt írja, hogy e nem-
zedék nő tagjainak az érdemeként 
jön el az összes megváltás Izrael 
számára! Nemcsak az egyiptomi 
kivonulás, az egyiptomi rabszol-
gaságból történő megváltás kö-
szönhető a zsidó nőknek, hanem a 
végső és teljes Megváltás is az ő ér-
demükben fog bekövetkezni! 

Remélem, hogy aki eddig úgy 
gondolta, a zsidó nőknek nincs fon
tos szerepe a zsidóságban, ezt most 
már másképp fogja látni!

Mivel ebben a tanításban a csalá
dokról és a zsidó asszonyokról volt szó, 
szeretném kiemelni a Shabbat egyik 
áldásos hatását, ami nem más, mint 
ennek az ünnepnek a családmegtartó 
ereje! Hiszen ilyenkor együtt van a csa
lád, van lehetőség arra, hogy minőségi 
időt töltsünk együtt és beszélgessünk 
egymással – természetesen telefon, in
ternet, autó és minden más zavaró esz
köz nélkül –, és ez az egyik legnagyobb 
ereje. Természetesen nemcsak ez az 
előnye, és nem ezért kell tartanunk a 
Shabbatot, hanem azért, mert a Te
remtő ezt parancsolta Izrael népének 
és mert ez a legfontosabb szövetség Iz
rael népe és az Örökkévaló között! Kí
vánok mindenkinek minden elkép
zelhető jót! Sok örömöt, boldogságot! 
Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
  





 
 
 

anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez fűződik.

z ember rossz ösztöne, a benne lévő jécer hárá min
dig rosszat akar ebben a világban. Az ember lelké

nek van egy része, ami rossz irányba akarja őt vinni.

Egyszer valaki többünktől megkérdezte, hogy szerintünk 
mi a legjobb üzlet a világon? Próbáltam én is tippelni, hogy 
talán a számítógép vagy a csúcstechnológia, de azt mondta 
az illető, hogy nem ezek, hanem a fegyver a legjobb üzlet. A 
második legjobb üzlet a drog és az alkohol, a harmadik pedig 
a gyógyszer. Tehát a három legjobb üzlet a világon az, ami 
kárt tesz az emberben: a fegyver megöli, a 
drog és az alkohol tönkreteszi és a gyógy
szer bár néha segít, de sokszor inkább árt. 
Hogy lehetséges mindez? Úgy, hogy az em-
berben sajnos benne van a rossz.

Az Örökkévaló nem tud rosszat ten-
ni, erre csakis az ember képes. Ha vala
ki visszatekint a saját életére, megláthatja, 
hogy a rossz dolgok, amik vele történtek, sok
szor a saját cselekedeteinek a következményei 
voltak. Nagyon sok probléma az ember saját 
cselekedetéből fakad. És ez még akkor is igaz, 
ha egy cselekedetet valaki nem rosszaságból, ha
nem például az ismeretek hiánya miatt követte el.

Kaliforniában végeztek egy nagyon érdekes kutatást, 
amelyben a világ 250 leggazdagabb emberének a viselkedé
sét vizsgálták. A kutatás eredménye az lett, hogy gyakorlati
lag mindegyikük egy agresszív ember, olyanok, akik gátlás
talanul megrágalmaznak másokat, akik nyomozóirodákat 
bíznak meg üzletfeleik, vetélytársaik ellehetetlenítéséhez.

Azonban akadt egyetlen egy kivétel a 250 ember között, 
aki egy nagynevű gyógyszergyár közismert tulajdonosa, 
és aki a világ legnyugodtabb embere volt. Egy olyan zsi
dó ember, aki egyébként nagyon messze áll a Tórától és az 
Örökkévalótól. A kutatás vezetője megkérte a munkatársa
it, hogy menjenek el ehhez az emberhez és tudják meg, mi 
a titka, és hogy létezik, hogy rajta kívül minden más gazdag 
ember agresszív, egyedül csak ő nem?

A gyógyszergyár tulajdonosa elmesélte, hogy egyszer 
elment a barátaival egy adománykörútra Izraelbe. Járt a 
Siratófalnál, volt a Mea Searimban, ami egy nagyon vallá
sos negyed, és ott meglátott egy jesivát, amelyben hatezer 
fiatal tanult, akik jöttekmentek, ott nyüzsögtek. Ő is be

ment a jesivába, arra gondolt, megnézi, hogyan lehet egy 
ilyen nagy szervezetet irányítani. Úgy gondolta, biztosan 
nagyon sokan vannak, akik ezt a szervezetet irányítják.

Amikor felment a jesiva vezetői irodájába, óriási nagy 
meglepetés érte, mert a jesiva vezetőjétől megtudta, hogy 
mindössze két titkára van. Megkérdezte tőle, hogy lehet ez? 
Erre azt válaszolta a vezető: „A fő baj az, hogy az embe
rek legtöbbször nem másokat néznek, nem másokra figyel
nek, hanem csak magukra tekintenek, csak a saját erejüket 
veszik számításba. És ha így állnak a dolgokhoz, akkor ott 

valóban hatezer diákról van szó, és így nagyon 
nagy erőfeszítésbe kerül egy szervezetet irányí
tani. Amikor azonban az emberek másokat néz

nek, nem önmagukra, hanem másokra figyelnek, 
akkor ez már egy teljesen más történet, és így 

már sokkal könnyebb egy ilyen nagy szerveze
tet irányítani.” A gyógyszergyár tulajdonosa el
mondta, hogy ez megváltoztatta az életét! Visz
szarepült Izraelből Amerikába és az első dolga 

az volt, hogy felmondott az összes rá
galmazó cégnek, nyomozó irodának, stb. 

Attól kezdve pedig teljesen nyugodttá vált 
az élete.

Vannak emberek, akik úgy gondolják, ha mások 
kárán jutnak hozzá valamihez, az teljesen rendben van, és 
nekik akkor is nagyon jó dolguk lesz. Igaz, hogy amikor ezt 
megteszik, akkor élvezhetik annak az eredményét, és azt 
gondolhatják, hogy helyes, amit tettek, de ez egy óriási nagy 
tévedés! Mindenkinek tudnia kell, hogy aki más kárán sze
rez meg bármit is, annak meg fogja fizetni az árát, méghozzá 
kamatos kamattal! Addig nem fogja elhagyni ezt a világot, 
amíg nem fizet meg érte. Éppen ezért fontos nagyon ala
posan átgondolnunk mindezeket és figyelembe venni, hogy 
nem érdemes becsapni másokat és más kárán nyerészkedni, 
mert ez a világ nem a senki földje... és a mi Teremtőnk a vé
gén igazságot tesz, akár tudjuk, akár megértjük, akár nem.

Kívánom mindnyájunknak, hogy legyen megfelelő böl
csességünk és értsük meg, hogy nem szabad csalni, becsap
ni másokat, mert annak soha nem lesz jó vége! Iten áldjon 
benneteket! Vigyázzatok magatokra! Nagyon sötét időket 
élünk, nemcsak fizikailag, de spirituálisan is, ezért nagyon 
fontos Tórát tanulni és segíteni, jócselekedeteket tenni más 
emberek felé!

Czink Moshe (Tomi)

 


