
anításunk Yona Metzger rabbi ne-
véhez fűződik.

ÁJIKRÁ hetiszakaszunk Mó
zes harmadik könyvének első he

tiszakasza, mely az áldozatok be
mutatásával kezdődik. A Tóra azt írja, 
hogy minden áldozatbemutatásnál sót kell 
használni. Felmerül a kérdés, hogy miért 
pont sót? Rási ezt úgy magyarázza, hogy az 
Örökkévaló először a vízzel kötött megál
lapodást, amikor a világ teremtésének első 
hat napja alatt szétválasztotta a vizeket: a 
nagyobbik része maradt fent az égben, a 
másik, kisebbik része pedig lekerült a föld
re, hogy lehessen élni ezen a földön. A víz
nek az a része, amelyik lekerült ide a földre, 
panaszkodott, hogy: „messzebb kerültem 
az Örökkévalótól.” Erre az Örökkévaló azt 
válaszolta, ne aggódjon, kompenzálni fog
ja, mégpedig úgy, hogy Szukkotkor az ol
táron vízáldozatot is bemutatnak majd. 
Erre megszólalt a só, hogy: „És akkor mi 
lesz velem?” „Te is kapsz kompenzációt, 
mégpedig úgy, hogy minden egyes áldo
zatbemutatásnál fognak sót használni” – 
mondta az Örökkévaló.

Jogosan merül fel a kérdés, miért pont 
ez lett a kompenzációja a sónak, hogy ál
dozatbemutatásnál kell használni? 

Rámbám (Majmonidész, 11371204) 
ezt úgy magyarázta, hogy a bálványimá
dók édes dolgokat használtak az áldo
zataik bemutatásához, ezért nekünk az 
ellenkezőjét kell tennünk, sót kell használ
nunk, hogy még csak eszünkbe se jusson a 
bálványimádás. Rámbán (Nachmanidész, 
11941270) viszont nem értett egyet Rám
bámmal. Ő azt mondta, a Tóra nem keresi 

a szélsőségességet, márpedig az édes és a 
sós dolgoknak van egyfajta szélsőséges tu
lajdonsága, ami változtatni tud természe
tes folyamatokon. Ha például megpucol
juk a krumplit vagy az almát és sós vízbe 
tesszük, akkor az nem fog megfeketedni, 
és ugyanígy, ha mézbe tesszük, akkor sem 
fog megfeketedni. Tehát mind a kettőnek 
van egyfajta szélsőséges tulajdonsága, ami 
megváltoztathatja a dolgokat.

Rámbán azt mondta, hogy a Tóra 
nem keresi a szélsőségességet, hanem 

ellenkezőleg, az arany középutat és az 
egyensúlyt, ami megvan a sóban! Ez két 
tulajdonságában mutatkozik meg:

Az egyik tulajdonsága hasonlít a víz
hez, amely fenntartja a világot, hiszen 
hogyha besózod a húst, akkor a só nem 
engedi, hogy a hús megromoljon. A má
sik, hogyha viszont a sót a földre szórod, 
akkor az a tűzhöz fog hasonlítani, mert 
annak a földnek nem lesz termése, olyan 
lesz, mintha tűz pusztított volna rajta. 

Ez azt is jelenti, hogy a sónak két tu
lajdonsága van: az egyik az ítélet, amely a 
tűzhöz hasonlít, a másik pedig a kegye

lem, ami a vízhez hasonlít. Nekünk e két 
tulajdonság kombinációjából kell megta
nulnunk, hogy ne legyünk szélsőségesek 
se az ítélkezésben, se a könyörületesség
ben. Ez azt is jelenti, hogy abszurd dolog 
például, ami ma Izraelben történik, hogy 
könyörületesebbek a terroristákkal, mint 
az állampolgárokkal!

Rafael Hirsch rabbi (18081888) hoz
zátette, hogy a só meghagyja ugyanabban 
az állapotban azt a dolgot, amire ráteszik, 
mint amilyen állapotban az előtte volt. Ha 
megsózzuk a húst, akkor az ugyanabban 
az állapotban marad, mert a só nem enge
di, hogy a hús megromoljon. Ha besózzuk 
a földet, akkor is ugyanez történik, a só 
ugyanabban az állapotban hagyja a földet, 
nem engedi, hogy abból bármi is kifejlőd
jön. Az áldozatok bemutatásával kapcso
latban azt kell erre vonatkozóan megtanul
nunk, hogy amikor valaki bűnt követett el 
és bemutatott egy áldozatot, és az Örökké
való megbocsátott neki, akkor ezzel visz
szakerült eredeti helyzetébe. Azt mondja 
Hirsch rabbi, hogy nekünk is ugyanab
ban a helyzetben kell maradnunk, vagyis 
amikor az ember elkövetett egy bűnt és az 
Örökkévaló azt megbocsátotta neki, akkor 
nem szabad újra elkövetnie azt a bűnt, ha
nem tisztának kell maradnia!

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék 
minden elképzelhető jót kívánni! Ebben a 
mai helyzetben a segítség nyújtás a legfon
tosabb: segítsünk másokon, a menekülte
ken, nyissuk ki a szívünket, a kezünket, a 
pénztárcánkat, adjunk, amit csak tudunk 
és vigyázzunk egymásra! Isten áldjon 
benneteket, shabbat shalom, gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)



 
 

 
 

Ha van lehetőséged, támogasd adományoddal a menekülteknek történő segítségnyújtást! Ahová az adományokat 
várjuk: Aranykulcs a Boldog Élethez Alapítvány, Erste Bank, Számlaszám: 11600006-00000000-80642857 

Nemzetközi számlaszám: HU41116000060000000080642857 Swift code: GIGAHUHB
SEGÍTSÉGKÉRÉS SEGÍTSÉGKÉRÉS





  

 

bben a tanításban életünk egyik legégetőbb kérdésével 
foglalkozunk, ami leggyakrabban foglalja le gondolata
inkat, ez pedig a megélhetés. Amikor az ember eléri az 
önállóságot és elkezdi saját megélhetését biztosítani – 

legalábbis azt gondolja, hogy ő biztosítja –, akkor legtöbb gondo
lata a meggazdagodás és a megélhetés körül forog.

Nagyon sok erőfeszítést teszünk a megélhetésünkért, ami
ben sok a szenvedés és az aggódás is. Természetesen vannak más 
problémák is az életben, de a legtöbb gondolat e körül forog. Ha 
megnézhetnénk az imádkozó emberek gondolatait, akkor mit 
látnánk, mit kérnek leggyakrabban? Megélhetést. Viszont 
amilyen erőfeszítéseket teszünk, az sokszor kárt okoz 
számunkra, még akkor is, ha nem vagyunk ennek 
tudatában. Legnagyobb ellenségünk a tudatlan
ság, az ismeretek hiánya. Ha valaki képes lenne 
leltárt készíteni a megélhetésért tett erőfeszíté
seiről, akkor nemcsak azt látná, hogy sok ben
ne a tévedés, hanem azt, hogy a legtöbb erő
feszítése tévedés. És hol kezdődik a tévedés? 
Ott, hogy sok ember nem tudja: van Terem
tője ennek a világnak, és mi az Ő teremtményei 
vagyunk. Teremtőnk a legapróbb részletekig min
dent megtervezett, és mindent irányít, benne a lelke
ket az összes reinkarnációban a világ összes sarkában. 

Ő az, aki körülbelül 3300 évvel ezelőtt Izrael népének adott egy 
könyvet, amit úgy hívnak, hogy Tóra, ami az utasítások könyve, 
amiben sok szó esik a megélhetésről. Az az ember, aki nem isme
ri a Tórát, aki nem hisz benne és nem tanulta soha, azt gondolhatja, 
hogy akkor lesz jobb megélhetése és nagyobb esélye a meggazda
godásra, ha esetleg lop, csal, hazudik... A kérdés, hogy ez valóban 
így lenne? A válasz egyértelműen nem! Különösképpen, ha valaki 
szeretne áldást a keresetében és a megélhetésében. Az Örökkéva
ló azt írja a Tórában: „Én vagyok az, aki gondoskodom mindenki
nek a megélhetéséről. A legkisebbtől kezdve az összes állat, az összes 
 ember és minden élőlény az Én gondoskodásom alatt áll. Mindenki 
Tőlem függ!” A Tóra azt is írja Izrael népének: „Elviszlek benneteket 
egy országba. Útközben lesznek városok, amelyeket nem ti építette
tek, lesznek házak tele minden jóval, de nem ti töltöttétek meg. Lesz
nek kutak, de nem ti ástátok, és lesz étel és minden.” Ezzel azt akarta 
mondani az Örökkévaló, hogy minden, amink van, az nem a miénk, 
az csak egy optikai csalódás, hiszen bármely pillanatban elvehet bár
mit, elvehet mindent. Most ezt, sajnos, nagyon közelről láthatjuk az 
ukrajnai háború során. Éppen ezért tudnunk kell, hogy minden az 
Örökkévalótól van, és ezért Ő elvár tőlünk néhány dolgot.

Az első, hogy ne legyünk hálátlanok, hanem legyünk hálásak 
mindenért, amit kaptunk Tőle, és mondjuk ki, hogy minden Tőle 
van! Ő adhatna nekünk keserű ételeket is, amit rossz szájízzel fo
gyasztanánk el, de Ő azt akarja, hogy mi élvezettel együnk. Ezért 
azt mondja az Örökkévaló: „Rendben van, élvezd. Ettél, jól laktál, 
és most jöjjön az áldás!” Ott van az asztali áldás, az előáldás és az 
utóáldás. Ezeket nem szabad elfelejteni! És ne felejtsd el, hogy min
dent Tőle kaptál! És ne gondold, hogyha jól laktál vagy meggazda
godtál, azt magadnak köszönheted. Ne erre legyél büszke, ne nézd le 
a szegényeket, és ne gondold, hogy a tehetség az magadtól van ben

ned? Hiszen mindent az Örökkévaló ad! Ő adja az energiát min
denre, és életünk legapróbb részletéig mindenről és 
mindenkiről Ő gondoskodik, akivel csak találkozol, 

mindmind ő szervezi, legyen az kárára vagy ja
vára az embernek. Vannak esetek, amikor az ele
jén úgy gondolja az ember, hogy valami a kárá
ra történik, aztán később kiderül, hogy mindaz 
a javára történt, csak az ember nem képes előre 
látni a dolgokat. Nagyon sok szenvedéstől és fáj
dalomtól kímélné meg magát az ember, ha tud

ná, hogy van Teremtő, ha hinne Benne, megbízna 
Benne és tudná, hogy mindent Ő rendez!

Fontos tudni, hogy van, ami hátráltatja a jó meg
élhetést. Az egyik, ha az ember nem becsületes, nem 

egyenes és becsap másokat, nem adja időben a fizetést a dol
gozóinak, ezek mind gátolják, hogy áldás legyen az ember meg
élhetésén. Egy másik a fukarság, ha nem tudja, hogy az Örökké
való adott egy fontos parancsolatot a Tórában, hogy a nyereségünk  
10 %át adományként kell odaadnunk. Ilyen dolog még, ha az em
ber nem ad a szegényeknek adományt, ha nem könyörületes velük 
és ha valaki mindent csak saját magának akar, ez is negatívan befo
lyásolja az ő további életét. A leggazdagabb, legsikeresebb emberek, 
például Bill Gates, azt állítják, hogy sikerük legnagyobb titka ab
ban rejlik, hogy nagyon sokat adnak másoknak. Pedig nekik nin
csen Tórájuk, mégis tudják ezt, nekünk pedig le van írva a Tórában.

Ami az utolsó és talán legfontosabb a megélhetésünkkel és az 
életünkkel kapcsolatban, az a Shabbat megtartása. Ha valaki meg
szegi a Shabbatot és hétköznapot csinál belőle, akkor nem lesz ben
ne áldás, hiába fog sokat keresni, csak córesz, csak baj, csak átok 
lesz belőle ebben az életében és a túlvilágon is. Azt tudom monda
ni, hogy aki nem tanul, nem fog tudni, és aki nem tud, nagyon sok 
hibát fog elkövetni. Bízom benne, hogy mi tanulunk, bölcsebbek 
leszünk és nem követjük el ezeket a hibákat! Legyen egy nagyon jó 
megélhetésünk és legyen áldás a megélhetésünkben!

 

 
 
 

 

 


