


anításunk Shmarya Aba Saul rabbi 
nevéhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban töb-
bek között arról tanulhatunk, 

hogy időnként érdemes fél-
retennünk önteltségünket, bekép-
zeltségünket és alaposabban meg-
vizsgálnunk, hogy valóban a helyes 
úton járunk-e?

A Vájérá hetiszakaszban elkezdő-
dik népünk megváltása, itt a Terem-
tő már hét nagyon kemény csapással 
sújtja a fáraót és Egyiptom népét. A 
fáraó azonban még mindig azt gon-
dolja, hogy ő az i-ten. Nem lett vol-
na bölcsebb a részéről azt monda-
ni, hogy: „oké, felemelem a kezemet, 
megadom magam és beismerem, 
hogy nem én vagyok a Teremtő”? Te-
hát bár látta, hogy népe a pusztulás 
felé tart, a fáraó önteltségében még-
is tovább folytatta dacos viselkedését.

Ehhez kapcsolódva szeretnék el-
mesélni egy történetet, ami jobban 
rávilágít a fáraó magatartására.

Egy előadó elment egy alkoho-
listákat segítő csoporthoz előadást 
tartani, mielőtt azonban belekezdett 
volna, bemutatott egy kísérletet. Fo-
gott egy üveg whiskyt, abból öntött 
egy pohárba, majd belehelyezett né-
hány férget. Ezt követően felmu-
tatta a csoportnak a poharat és azt 
mondta: „Látjátok, az összes féreg, 
amit beledobtam a whiskybe, mind 
elpusztult.” A hallgatóság nem na-
gyon mert megszólalni, mert attól 
tartottak, hogy bármit is mondanak, 
az felhasználható lesz ellenük. Még-
is akadt egy ember, aki felállt és így 
szólt: „Látjátok, aki whiskyt iszik, 
annak nem lesz féreg a gyomrában.”

Az a helyzet, hogy ez a megnyil-
vánulás ugyanazt a fajta önteltséget 
és dacos ellenállást jelezte, mint amit 
a fáraó is tanúsított.

Ezt láthatjuk a békák csapásánál 
is, hiszen mi is történt ott? Először 
megjelent egy béka, amire ráütöttek 
és lett belőle öt béka. Utána ugyanígy 
folytatták a békák ütögetését, csapko-
dását és egyre több és több lett belő-

lük, folyamatosan megsokszorozód-
va. Jogosan kérdezhetjük: nem lett 
volna bölcsebb részükről, ha már 
az elején megállnak, lehiggadnak és 
megkérdezik, hogy vajon, mi lenne 
most a helyes magatartás? Ők azon-
ban nem így cselekedtek, hanem to-
vábbra is ütötték, csapkodták a bé-
kákat, addig, hogy a végén már egész 
Egyiptom tele lett békákkal.

Azt gondolom, ennek a történet-
nek nagyon fontos üzenete van szá-
munkra!

Mindannyiunk életében vannak 
olyan időszakok, amikor nem úgy 
mennek a dolgok, ahogy mi azt sze-
retnénk. Ilyenkor érdemes megkér-
dezni: Vajon a helyes úton járunk? 
Vajon jó dolgokat teszünk? És amit 

csinálunk, azt vajon helyes módon 
tesszük?

Van egy olyan lehetőség minden 
GPS navigációs rendszer használa-
tánál, hogy „újratervezés”! És ter-
mészetesen van olyan helyzet, ami-
kor érdemes újratervezni dolgokat, 
vagy akár az életünket! Ha például 
egy GPS-be rossz címet adtunk meg, 
akkor, amíg nem választjuk az újra-
tervezést, addig semmi nem fog se-
gíteni és a GPS végig rossz irány-
ba fog vinni bennünket. Ha viszont 
megnézzük és rájöttünk, hogy  rossz 
a cím, akkor érdemes használni az 
újratervezést, és beírni a helyes cí-
met, hogy most már jó irányba men-
jünk és a megfelelő címre érjünk el.

Azt gondolom, nekünk is ezt kell 
tennünk, nehogy úgy járjunk, mint 
a fáraó!

Kívánok mindenkinek minden 
elképzelhető jót! Ne feledjétek, hogy 
a Shabbat minden áldásnak az ere-
dete. Hiába dolgozik és keres na-
gyon sok pénzt valaki Shabbat alatt, 
ha nincs benne áldás, akkor mit ér 
vele? Ha nem lesz áldás a házasságá-
ban, a gyermeknevelésében, az élete 
különböző területein, akkor mit ér 
mindaz, amit megszerzett? A Shab-
bat minden áldásnak az eredete és a 
forrása, ezt ne felejtsétek el! És ter-
mészetesen azt se, hogy nagyon sok 
jó származik a Shabbat megtartásá-
ból a családot, a gyermeknevelést, il-
letve az életünk szinte minden terü-
letét illetően, és azt is tudnunk kell, 
hogyha valaki nem tartja, annak is 
vannak következményei.

Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 





 
 
 

anításunk Ilan Gozal rabbi nevéhez fűződik.

ölcseink azt mondják, ha valakinek problémája 
van, akkor igyekezzen ne gondolni rá. Ugyanis mi-
nél többet gondolunk egy adott problémára, sajnos, 

az annál inkább mélyülni fog, legyen az bármilyen jellegű, 
akár párkapcsolattal, gyermekneveléssel, egészséggel vagy 
pénzügyekkel kapcsolatos. Az a fontos, hogy próbáljuk el-
terelni a gondolatainkat a problémáról, mert ha nem így 
teszünk, akkor az nem fog minket nyugton hagyni. Ha pe-
dig elkap, eláraszt bennünket az aggodalom, akkor nem fo-
gunk tudni se enni, se aludni, se észszerűen gondolkodni.

Azonban, ha ez nem sikerül, akkor van egy másik lehe-
tőség is. Tudnunk kell, hogy a sok-sok aggodalom, félelem, 
szorongás, a szívinfarktus, stb. mind-mind azért van, mert 
az emberek nem mondják el azt, ami a szívükben van, 
ami a szívüket nyomja. Miért? Legfőképpen azért, mert 
azt gondolják, hogy a másik ember majd ki-
neveti őket. Pedig a bennünk lévő érzése-
ket muszáj kiadnunk magunkból, és nem 
engedhetjük meg, hogy a szívünkbe zár-
va maradjanak és nyomasszanak minket. 

Azonban az is nagyon fontos és egyál-
talán nem mindegy, hogy ezeket az érzéseinket 
kinek mondjuk el! Ha olyan emberrel osztjuk meg, aki nem 
szeret bennünket, akkor még rosszabb helyzetbe kerülhe-
tünk, mint amilyenben előtte voltunk. Elengedhetetlen te-
hát, hogy azt, ami a szívünket nyomja, egy olyan embernek 
mondjuk el, aki szeret bennünket! Lehet, hogy az az em-
ber nem fogja tudni megoldani a problémánkat, de szere-
tettel meghallgat, odafigyel ránk és megpróbál egy másik, 
egy jobb irányba terelni bennünket.

HaShem nem véletlenül mondta azt, hogy: „nem jó az 
embernek egyedül lenni” (1Mózes 2:18). Akinek van egy jó 
házastársa, meg tudja vele beszélni, meg tudja vele osztani 
a problémáit. Akinek nincs, annak keresnie kell valakit, aki 
közel áll hozzá. És semmiképpen sem szabad hagyni, hogy 
a problémáink a szívünkben gyűljenek, mert annak nem 
lesz jó vége.

Óriási jócselekedetnek számít, ha az egyik ember 
meghallgatja a másik embert. Sajnos egyre kevesebb ilyen 
ember van. Pedig, ha az emberek tisztában lennének vele, 
hogy ez mekkora jócselekedetnek számít, akkor biztos, 
hogy többen és többet gyakorolnák ezt a micvát!

Pele Joec rabbi (Eliézer Papo, 1785-1828) zc’’l azt 
mondta, semmiképpen ne hagyd a szívedben ezeket a 
problémákat, hanem menj és imádkozz a Teremtőhöz!

Próbáljuk meg a gondolatainkat jó dolgokkal meg-
tölteni, hogy azok pozitívak legyenek! Ha valami rosz-
sz történik az ember életében, például – I-ten őrizzen! 
– egészségi problémája adódik, vagy elküldik a munkahe-
lyéről, miközben banki hitele van, amit vissza kell fizetnie, 
vagy bármi más problémája akad, akkor mondja azt, hogy 
Ha Shem máskor is segített, most is segíteni fog! Voltak 
rosszabb helyzetben lévő emberek, és nekik is segített, ak-
kor nekünk miért ne segítene? Fontos, hogy pozitív gon-
dolataink legyenek és hogy megerősítsük a lelkünket!  

Miért olyan fontos mindennap megerősíteni a lel-
künket? Azért, mert nem tudhatjuk, mit 

hoz a holnap. Létezik olyan, hogy valaki 
egyik nap a világ legboldogabb embere, a 

másik nap pedig a világ legszomorúbb 
embere. Miért? Mert nem erősítette 
meg a lelkét! És nem szabad a szívünk-

ben, a lelkünkben hagyni a problémá-
kat, hanem meg kell osztanunk, de – ahogy 

már mondtuk – nem mindegy, hogy kivel, mert ha 
nem a megfelelő emberrel tesszük ezt, akkor akár még lej-
jebb is süllyedhetünk, mint ahol előtte voltunk. Keressünk 
olyan embert, aki szeret bennünket, így az az illető biz-
tosan odafigyel ránk, szívesen meghallgat minket és 
minden erejével azon lesz, hogy megpróbáljon segíteni 
nekünk és mindent elkövet, hogy felemeljen minket.

Kívánom mindenkinek, hogy találja meg a számára meg-
felelő embert, akivel meg tudja osztani a problémáit, a gon-
dolatait, és természetesen a Teremtőnkhöz is érdemes for-
dulni és elmondani Neki a problémáinkat, hiszen ki más 
tudna a legjobban és a legtöbbet segíteni nekünk?

Kívánok minden elképzelhető jót! Ne felejtsétek el és ne 
felejtsetek el segíteni másoknak, akár csak a meghallgatás-
sal, az odafigyeléssel, mert azzal is rengeteget tehetünk... és 
mindenki abban segítsen, amiben tud! Ha valakinek van 
lehetősége anyagilag segíteni, akkor tegye meg azt, ha fizi-
kailag tud segíteni, akkor tegye meg azt, csak valamiben se-
gítsünk a másik embernek! Sok örömet és boldogságot kí-
vánok! Minden jót, I-ten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)


