
anításunk Zamir Cohen rabbi ne-
véhez fűződik.

ÁV hetiszakaszunkban láthat-
juk, hogy az emberi test pontos 
leképezése a Szentélynek. Hogy 

lehetséges ez? Úgy, hogy minden, ami a 
Szentélyben volt, az benne van az emberi 
testben. Például a Kodesh HaKodashim, 
a Szentek Szentje, az az emberi testben az 
agy, ami a legfontosabb az ember számá-
ra, és ahol a lélek is található. Éppen ezért 
erre kell a legjobban vigyáznunk, ami azt 
is jelenti, hogy nem szabad mindent be-
engedni az agyunkba a szemünkön ke-
resztül. Mert ha valaki beengedi azt, ami 
megfertőzi a szemét, azzal pedig az agyát 
és a lelkét is, abból tilos gondolatok és 
helytelen gondolkodás lesz.

Az Örökkévaló azt a parancsolatot 
adta a Tórában, hogy az embernek nem 
szabad úgy viselkednie, mint egy turis-
tának, aki mindenhova benéz, mindent 
látni akar. Ellenkezőleg, nagyon oda 
kell figyelnünk arra, hogy mit nézünk, 
és ezt nagyon, de nagyon alaposan meg 
kell szűrnünk! Egy zsidó ember bármi-
lyen messzire kerül is a hagyománya-
itól, ez nem jelenti azt, hogy nem ma-
radt benne, hogy nincs benne az a szikra, 
amit bármikor meg lehet gyújtani. Ezért 
egyetlen zsidó emberről sem szabad le-
mondanunk, és arról sem, hogy benne 
meggyújtsuk ezt a szikrát! Hiszen az is, 
aki bár azt mondja, hogy nem hisz sem-
miben, mégis, I-ten őrizzen, valamiféle 
bajba kerül vagy különleges élményben 
részesül, például lát egy természeti cso-
dát, benne is rögtön meg gyullad, fellán-
gol ez a szikra.

Ha egy ember már bizonyos ismere-
teket szerzett a Tórából, tartja a Shabba-
tot, kóser ételt eszik, otthonában csalá-
di béke van, ugyanúgy, mint a gyermeke 
nevelésében, akkor mondhatja azt, hogy 
minden rendben van? Szó sincs róla, hi-
szen nem egyedül élünk ebben a világ-
ban, ezért segítenünk kell másoknak is. 
Ha valakinek a Tóra jobbá tette az életét, 
kötelessége ezt másoknak is átadni.

Mai világunkban ez nagyon  könnyen 
teljesíthető, például azzal, ha megosz-
tasz vagy elküldesz egy tanítást az isme-
rősödnek. Sokan nem is gondolják, mit 
jelenthet ez számukra! Hiszen, ha ezt te-
szed, ezzel megváltoztathatod egy má-
sik embernek és az ő családjának az éle-
tét, jobbá teheted nemzedékekre előre, 
és ez azt is jelenti, hogy minden mic-
vát, minden parancsolatot, amit ők nem-
zedékről nemzedékre tesznek, az mind 
a te spirituális számládra fog kerülni!  
Tehát egy tanítás megosztásával vagy el-
küldésével milliárdok kerülhetnek a te spi-
rituális számládra! Azt hiszem, ezt sokan 
nem tudják és nincsenek tisztában ezzel a 

lehetőséggel, ami adott a mi nemzedékünk 
számára. Tanítani kell az embereket a pa-
rancsolatokra, de nemcsak az Örökkévaló 
és az ember viszonylatában, hanem az em-
ber-ember viszonylatában is. És nemcsak 
tanítani kell, hanem teljesíteni is a paran-
csolatokat. Így van ez már több mint 3300 
éve, nemzedékről nemzedékre átadva, és 
ezért nem alszik ki soha a Tóra fénye!

Az az ember, aki nem tanul Tórát, 
nemcsak az örök életet veszítheti el, ha-
nem ebben a fizikai életben is veszít. 
Mondhatja persze, hogy: „Ez az én éle-
tem, azt csinálok vele, amit akarok!”, és 
teljes mértékben figyelmen kívül hagy-
hatja a gyártó, a Teremtő utasításait, azon-
ban veszíteni fog vele akkor is, ha ezt nem 
tudja. Ha pedig valaki azt mondja, hogy: 
„Én igenis szeretném figyelembe venni a 
gyártó, a Teremtő útmutatásait”, az nem 
azt jelenti, hogy ő lemarad valamiről és 
nem fogja élvezni ezt az életet. Ellenke-
zőleg! Hiszen az Örökkévaló nem akarja, 
hogy az ember ne élvezze, amit Ő terem-
tett. Hiszen azért teremtette, hogy élvezze, 
csak korlátok figyelembevételé vel, megfe-
lelő mennyiségben, tehát ésszel. Ebben az 
esetben rendet fog tenni az ember lelké-
ben, rendet fog tenni az agyában és nem-
csak a túlvilágon lesz ettől jobb élete, ha-
nem itt, ebben a fizikai világban is!

Kívánom mindenkinek, hogy legyen 
csodálatos, boldog élete itt a földön és ter-
mészetesen, ami a lényeg, az örök életben is! 
Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egy-
másra, figyeljetek a rászorulókra és mind-
azokra, akiknek segítségre van szüksége! 
Minden jót, shabbat shalom, gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)



 
 
 
 

 
 





  

 

anításunk Eliyahu Rafael rabbi és Igal Cohen rabbi nevéhez 
fűződik.

okan megkérdezik: Hol volt I-ten a Soá idején, és miért 
nem segített a zsidóknak? Egyszer beszéltem egy doktor-
nővel, aki olyan dolgokat mondott, amiket nem értettem. 

Meg is kérdeztem tőle, vajon velem beszél-e? Erre ő visszakér-
dezett, hogy én vajon vele beszélek-e? Azután rájöttem, miért 
nem értettem azt, amiről beszélt. Ha valaki meg akarja kérdezni, 
hogy hol volt I-ten a Soá idején, talán először azt kellene meg-
kérdeznie, hogy hol volt az ember, hol volt az emberiesség a 
náci  Németországban és a csatlósainál? Mert az em-
ber piros lapot kapott emberiességből. Miért nem 
akadályozták meg, hogy ez megtörténjen? És 
miért nem kérdezték meg utána önmaguk-
tól az emberek, hogy hogyan történhetett ez, 
hogy tehettük ezt?

Ma is, ha valahol a világban ember-
telenség történik, mondjuk Szíriában, 
Pakisz tánban, Iránban, Észak-Koreában 
(vagy éppen most Ukrajnában), sokan nem 
kérdezik meg, hol van I-ten? Abban az idő-
ben, amikor a Soá megtörtént, berobbant az 
ateizmus, és az egyetlen ok, amiért ez megtör-
ténhetett az, hogy nem volt istenfélelem az em-
berekben. Nekünk, zsidóknak, az a fela datunk, hogy 
az i-teni fényt átadjuk a többi népnek, a többi embernek 
és egyfajta nagykövetei legyünk az Örökkévalónak!

A kocki rebbe (Menáchem Mendel Morgenstern, 1787-1857) 
a kérdésére, hogy: „Hol található I-ten?”, azt válaszolta:  
„Mindenhol, ahová Őt beengedik!” Tehát I-ten ott van, ezért 
az igazi kérdés az, hogy mi, emberek hol vagyunk?

Egy másik aspektusból nézve a dolgot, azt lehet mondani, 
hogy a legtöbb ember nem ismeri az Örökkévalót és az Ő nagy-
ságát. Lehet kérdezni Róla, lehet a Soáról is, de az úgy nem fair, 
ha nem ismerjük meg Őt előtte. Ez nagyon fontos! Mert gon-
doljunk csak bele, hogy érdeklődhetünk úgy valakiről, ha nem 
is ismerjük? Ha látok például egy embert egyszer a piros lám-
pánál átmenni, de egyébként nem ismerem őt, akkor milyen 
alapon dönthetném el, hogy ő egy gonosz vagy korrupt ember?

A Soá egy hatalmas tragédia volt Izrael számára. Képeket 
nézni is borzalmas róla. De ha valaki a Soával kapcsolatban 
akarja megkérdezni, hogy hogyan tehette ezt, hol volt I-ten, ez 
nem fair, ha anélkül teszi fel a kérdést, hogy nem tanult és nem 

ismerte meg Őt. Az Örökkévaló megteremtette az egész vilá-
got! Elképzelhető-e, hogy hibát követett el, hogy hibát követ 
el? Egyáltalán az Örökkévaló jó vagy rossz? Mi a célja? Rosszat 
akart a világnak? Nyilvánvalóan nem! És mi volt a teremtés 
célja? – lehet kérdezni bármiről, a Soáról is, de úgy nem fair, 
ha nem érdeklődünk, ha nem tanulunk Róla.

Ha mondjuk valakinek a felesége hosszú éveken keresztül 
elkészítette férjének az ebédet és azután egy napon nem, akkor 
lehet-e azt mondani rá, hogy ő gonosz? Vagy ha valakinek a 

gyermeke 8-9 éven keresztül elkészítette a házi feladatát, 
de egyszer nem, mondhatod-e rá azt, hogy ő  rossz 

gyerek? Ha valaki megkérdezi, hogy hol volt 
I-ten a Soá idején, akkor miért nem kérdezi 
meg, hogy hol volt a Függetlenségi háború-

ban vagy a Jom Kippur-i háborúban, vagy 
a Hatnapos háborúban, ahol nyilvánvaló 
csodák történtek? Azt is meg lehetne kér-
dezni, hogy hol volt az iraki háborúban, 
amikor 39 Scud-rakéta esett le Izrael terü-
letére és egyetlen ember sem halt meg? 

Volt egy érdekes eset, amikor egy épületben 
egyetlen ember volt, aki éppen a vécén ült. A 

rakéta mindkét oldalról leszedte a házat, de ennek 
az embernek semmi bántódása nem esett. Vajon ak-

kor miért nem kérdezte senki, hogy hol volt I-ten? De mond-
hatnám azt is, hogy amikor Gázából tíz vagy száz számra lövik 
a rakétákat és egyetlen ember sem hal meg, akkor miért nem 
kérdezi senki, hogy hol van I-ten? Ráadásul egy másik ország-
ban hacsak egyetlen rakétát is kilőnek, láthattuk például Irak-
ban, amikor egy amerikai támaszpontra kilőttek egy rakétát, 
több mint száz ember halt meg. Ilyen esetben miért nem kér-
dezik, hogy hol van I-ten? Vagy ha megnézzük Izrael államát 
most, hogy milyen ország épült föl, milyen gazdasági csoda 
van, milyen high-tech, milyen csúcstechnológia, amit az egész 
világ csodál és odamennek tanulni, ilyenkor miért nem kérdezi 
meg senki, hogy hol van I-ten? Ráadásul ehhez még hozzá kell 
tennünk, hogy amikor az Örökkévaló a Tórában a Soáról írt, 
akkor figyelmeztette Izrael népét, hogy mi fog történni: „Ha 
felmondjátok a szövetséget és tagadni fogtok engem, akkor an-
nak nagyon súlyos következményei lesznek.” Tehát figyelmez-
tette az Örökkévaló a népet erre. Azt gondolom, jogos és legi-
tim, ha az ember meg akarja tudni, hogy hol volt I-ten a Soá 
idején, de ezt akkor teheti meg, ha megismerte Őt!

 
 
 

 
 
 


