


anításunk Shmarya Aba Saul rabbi 
 nevéhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között arról szól, hogy a Shab-

bat megőrzése hogyan segít 
az embernek a dühösségén és a mér-
gességén való felülkerekedésben.

A Ki Tiszá hetiszakaszban sok 
mindenről szó esik, kezdve a fél sékel 
adományozásáról (2Mózes 30:11-16), 
aztán később a Shabbatról (2Mózes 
31:12-17), majd a kőtáblák átvételéről 
(2Mózes 31:18) ... azután pedig jön a 
nagy „bumm”, az aranyborjú bűne, 
amiről 70 versben számol be a Tóra.

Mint tudjuk, Izrael népe a mai 
napig nagyon sokat szenved ennek a 
bűnnek a következményei miatt.

Jogosan merülhet fel a kérdés: va-
jon miért kellett a hetiszakaszban le-
írt események közé „becsomagolni” 
az aranyborjú bűnét? Miért nem le-
hetett egyenesen a tárgyra térni, mi-
ért kellett elölről is és hátulról is „be-
csomagolni” ezt a szörnyű bűnt?

Bölcseink úgy magyarázzák, hogy 
amikor a nép elkövette az aranyborjú 
bűnét, akkor rámutattak a szoborra 
és azt mondták: „Ez a te I-tened Izra-
el, aki kivezetett téged Egyiptom orszá-
gából” (2Mózes 32:4). Erre HáShem 
azt mondta: Valóban azt gondoljátok, 
hogy ez a szobor vezetett ki bennete-
ket Egyiptomból? Ez nem igaz!

Gondoljunk a kiddusra, a  Shabbat 
és az ünnepnapok áldással történő 
megszentelésére, amely az egyiptomi 
kivonulásra emlékeztet minket. Vagy 
például Szukkot ünnepére, amivel 
kapcsolatban azt mondta a Teremtő, 

hogy Izrael népét a sátorba ültette az 
egyiptomi kivonulás emlékére.

HáShem az aranyborjú bűnét be-
csomagolta a Shabbatba, és azt mond-
ta: „Tartsák meg Izrael fiai a szomba-
tot... nemzedékeken keresztül, szent 
szövetségként. Örök jelkép az köztem 
és Izrael fiai között...” (2Mózes 31,16-
17) Ezzel azt is mondta a Teremtő: Ne 

gondoljátok, hogy ez a szobor veze-
tett ki, mert Én voltam az, aki kive-
zettelek benneteket Egyiptom föld-
jéről. És nem is angyalok, és nem is 
küldöttek voltak, hanem Én egyedül!

Rosenblum rabbi ehhez azt is 
hozzátette, hogy aki tartja a Shab-
batot, annak megbocsát a Teremtő 
még a bálványimádás bűne miatt is.

A Szóbeli Tóra, a Talmud (Shabbat 
traktátus 118b) azt írja, hogyha vala-
ki a halacha, a zsidó jog szerint tart-
ja a Shabbatot, annak a Teremtő el-
törli még a bálványimádás bűnét is.

Igen ám, de milyen bálványimádás-
ról beszélhetünk napjainkban? Ugyan-
is azt tudjuk, hogy Izrael bölcsei el-
törölték a jécer hárát, a rossz ösztönt 

a bálványimádásra vonatkozóan. Ma 
nem ismerünk egyetlen zsidó embert 
sem, aki szeretne leborulni egy szo-
bor, egy folyó vagy egy állat előtt. Tehát 
miről is van szó? Mit jelent az, hogy a 
Shabbat megőrzése eltörli még a bál-
ványimádás bűnét is? A mi nemzedé-
künkben a dühös, mérges természet az 
egyik legnagyobb probléma, és a Tóra 
azt írja, hogy az az ember, aki dühös, 
olyan, mintha bálványt imádna.

Mi ezzel kapcsolatban a  javaslat? 
Az, hogy tartsatok Shabbatot! Így 
minden héten lesz egy kellemes és 
nyugodt 25 órátok. Tartsátok a Shab-
batot és legyetek a családotokkal! Ala - 
kítsatok ki kellemes és örömteli kör-
nyezetet, ahol énekeltek HáShem tisz-
teletére, ahol finom ételeket esztek, 
imádkoztok és Tórát tanultok, ami 
felemeli a lelket, jót alszotok, ami kel-
lemes és jó érzést fog adni, ráadásul a 
Shabbat megőrzése áldást nyújt egész 
hétre. Shabbat napján nem lesztek 
idegesek és dühösek, nem lesz  stressz, 
hanem mindannyian nyugodtak lesz-
tek, így segít a Shabbat megtartása 
felülkerekedni a dühös, mérges ter-
mészeten. HáShem becsomagolta az 
aranyborjú bűnét a Shabbatba, és mi 
is megtehetjük ugyanezt, vagyis ha mi 
dühösek, mérgesek vagyunk, akkor 
ugyanígy képesek lehetünk becsoma-
golni ezt a Shabbatba és így felül tu-
dunk kerekedni rajta.

Kívánom mindenkinek, hogy le-
gyen nyugodt, és ne csak Shabbatkor, 
hanem egész héten, amiben a Shab-
bat megtartása mindannyiunknak 
segíteni fog! Minden jót kívánok! 
Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 





 
 
 

inisorozatunk Avner Kavasz rabbi ne vé hez fűződik.

éhány évvel ezelőtt egy nap álltam a buszmeg-
állóban, és ahogy néha lenni szokott, a busz 
nem jött, így volt időm szétnézni, milyen fel-

iratok, milyen plakátok vannak ott... Ezek között volt 
egy plakát, ami nagyon megtetszett nekem. Az volt rá-
írva, hogy: „Van önbecsülésem, ezért szemérmesen 
öltözködöm.” Ez pedig valóban így van!

A cniut másik oldala az önbecsülés. Egy embernek 
minél nagyobb az önbecsülése, annál inkább helyesen öl-
tözik. Ha valakinek nincs vagy nagyon alacsony az ön-
becsülése, az az ember tiszteletlenül fog öltözni. Ez így 
működik! Nézzük meg, hogy van ez az állatoknál? 
Az állatok „ruha” nélkül, csak a testüket borí-
tó bőr, szőr, toll, pikkely, stb. külsővel fedve 
járnak, hiszen nincs külön  önbecsülésük.

Minket viszont azért hívnak ember-
nek, mert van önbecsülésünk. Miért? 
Azért, mert nekünk van szégyenérze-
tünk. Nézzük meg, hogy a héber – ez 
a csodálatos, szent nyelv – hogyan feje-
zi ezt ki. Az „öltözetet” úgy mondják hé-
berül, hogy „levus”. Ez a szó pedig a „busá” 
szóból származik, ami „szégyenérzetet” jelent.

Az első emberpár, Ádám és Éva a Gán Édenben, az 
Édenkertben meztelenül jártak és nem volt semmiféle 
szégyenérzetük. Miután azonban ettek a tiltott fa gyü-
mölcséből, a Teremtő kiűzte őket a Gán Édenből és adta 
nekik a jécer hárát, a rossz ösztönt. Ettől kezdve lett 
bennük szégyenérzet, és mivel meglátták, hogy mezte-
lenek, el akarták takarni magukat. Hiszen aki tisztessé-
gesen felöltözik, annak nincs szégyenérzete!

Mi a szégyenérzet ellentéte? A tisztelet! Ha valaki 
tiszteletre méltóan felöltözik, az tisztelet is ad számára.

Rabbi Jochanan azt mondta, hogy az ember tisztele-
te az öltözködésén múlik. A „ruha” szó héberül „be-
ged”, és ha ebben a szóban a magánhangzókat kicserél-

jük, akkor a „bágád” szót kapjuk, ami azt jelenti, hogy 
„megcsalta”, ahogyan az első emberpár, Ádám és Éva 
megcsalta az Örökkévalót, amikor megszegte az Ő pa-
rancsolatát. A szemérmetlen öltözködés tehát felhívja 
az emberek figyelmét a megcsalásra. A héber nyelv az 
egyetlen – amit a Teremtőtől kapott Izrael népe –, ami 
kifejezi a szavaknak a lényegét, a jelentőségét.

Egy ember ruhája nagyon sok mindent kifejez. 
Honnan tudjuk egy tárgyaláson, hogy ki a bíró? Az öl-
tözékéről. Angliában például a  bíróknak a mai  napig 
van egy hagyományos öltözéke: fehér harisnya és gön-
dör paróka. Gondoljunk bele, ha egy bíró Angliában 
egy  tárgyalóteremben rövidnadrágban, pólóban és 

strandpapucs ban jelenne meg és azt kiabál-
ná, hogy „én vagyok a bíró!”, mit tennének 

vele? Egyszerűen kidobnák, ugyanis egy 
bírónak és ugyanígy egy miniszterel-
nöknek is van egy rangja, egy státusza, 
és amit ő képvisel, annak megfelelően 
kell öltözködnie. A nemrég elhunyt II. 
Erzsébet brit királynő öltözködésén is 

azt láthattuk, hogy mindig szemérme-
sen öltözött. Olyan volt az öltözete, mint 

egy ortodox zsidó nőnek! Ha egyetlen al-
kalommal is tréningruhában jelent volna meg, 

elveszítette volna az őt megillető tiszteletet.

Salamon király, aki minden embernél bölcsebb volt, 
azt mondta, hogy az ember tisztelete az ő öltözéke.

Izrael lányainak pedig, akik a Világ Királyának a lá-
nyai, ennek megfelelően kell szemérmesen öltözködniük, 
és ez fogja megadni számukra az őket megillető tiszteletet 
és önbecsülést. A cniut, a szemérmes öltözet elsősorban 
nem vallási kérdés, hanem a minőségi élet és az önbecsü-
lés elengedhetetlenül fontos kérdése. 

Kívánom, hogy mindenkinek legyen megfelelő tiszte-
lete és önbecsülése, és legyen nagyon boldog párkapcso-
lata és boldog élete! Vigyázzatok a testi és lelki egészsé-
getekre, és figyeljetek egymásra! I-ten áldjon benneteket!

Czink Moshe (Tomi)


