
anításunk Yona Metzger rabbi ne-
véhez fűződik.

etiszakaszunkban többek kö-
zött arról van szó, hogy em-
bertársainkat mindig pró-

báljuk pozitív oldalról megítélni! De 
hogy lehet valakit pozitívan megítél-
ni például akkor, ha a szemünk láttára 
követett el valami szörnyű dolgot?

Báál Sém Tov zc’’l (1698-1760) 
ezt úgy magyarázta, hogy amikor Dá-
vid király elkövette a bűnét Batsevá-
val, akkor megjelent előtte Nátán pró-
féta és ő mutatta meg, hogyan lehet 
ezt megtenni. A következő történe-
tet mondta a próféta Dávid királynak: 
Volt két szomszéd, egy gazdag és egy 
szegény ember. A gazdag embernek na-
gyon sok marhája volt, a szegénynek vi-
szont csak egyetlen egy báránya. A gaz-
dag emberhez jött egy vendég és ő arra 
gondolt: „Miért kellene az én marháim-
ból egyet is levágni, mikor elvehetem a 
szegény embertől az ő bárányát?” Dá-
vid király a történet hallatán ezt mond-
ta: „Ennek az embernek halál jár!” A 
próféta pedig azt mondta neki: „Te vagy 
ez az ember!” (vö. 2Sámuel 12:1-7)

Amikor rosszat mondanak egy 
másik emberről, akkor mi mindig azt 
mondjuk, hogy ezért szigorú büntetés 
jár neki, miközben rólunk van szó!

Joszef Chájim rabbi zc’’l (1835-
1909) azt mondta: „Mindenkinek el 
kell számolnia a tetteivel!” Az Égi Bí-
róságnál, mielőtt ítélkeznek egy lélek 
felett, megkérdezik tőle, mit szól ahhoz 
a bizonyos cselekedethez, amit egy bi-
zonyos ember elkövetett? És ahogyan 
ő fogja megítélni azt az embert, úgy 
fogják megítélni őt is! Éppen ezért 
áldott bölcseink azt mondják, igye-

kezzünk mindig pozitív oldalról 
megítélni a másik embert és keres-
sünk valami érdemet számára!

De hogyan lehet érdemet  keresni 
abban az esetben, amikor  például a 
szemünk előtt, a szemünk  láttára kö-
vetett el egy bűnt? Áldott bölcseink 
azt mondják, így is lehetséges! Mert 
minden dolognak mindig két olda-
la van, mindig lehet két szemszög-
ből is nézni!

A következő történetet mesélik a 
berdicsevi Lévi Jichák rabbiról zc’’l 
(1740-1809): egyik nap látták, hogy 
egy zsidó ember kijön a zsinagógá-
ból tfilinnel a fején, rajta volt a tálitja 
és így elkezdte szerelni a szekerét. Azt 
mondták, akik látták: „Rabbi, mit csi-
nál ez a zsidó ember? Félbeszakítja az 
imát és kimegy tfilinben és tálitban sze-
relni a szekerét?” Erre a rabbi azt vá-
laszolta: „Micsoda különleges zsidó 
ember! Még amikor szereli a szeke-
rét, akkor is imádkozik!” Ez azt jelen-
ti, hogy ugyanazt a dolgot megítélhet-
jük pozitív és negatív oldalról is. Ez 
rajtunk múlik! És bölcseink azt java-
solják, hogy igenis igyekezzünk érde-
met találni a másik ember számára!

A következő történet Jeruzsálem-
ben esett meg, ahol élt egy tojáskeres-
kedő, aki elment Samuel Salant jeru-
zsálemi főrabbihoz zc’’l (1871-1909), 
aki nagyon bölcs ember volt, hogy el-
mondja neki a panaszát: minden nap 
azt látja, hogy eltűnik 30 tojás, és mivel 
zárva van az ajtó, ki mást gyanúsíthat-
na, mint a szomszédját. A bölcs rab-
bi gondolkodott és azt mondta neki: 
„Főzz meg 30 keménytojást, tedd a to-
jások tetejére és meséld majd el nekem, 
hogy mi történt!” Így tett ez a zsidó 
ember, megfőzte a 30 keménytojást, a 
többi tojás tetejére tette, majd másnap 
reggel, amikor felébredt, óriási nagy 
meglepetésére egy elpusztult kígyót 
talált ott. Visszament a rabbihoz és azt 
kérdezte: „Honnan tudtad, hogy egy kí-
gyó volt?” Azt mondta a rabbi: „Nem 
tudtam, csak azt szerettem volna, hogy 
ne a szomszédodat gyanúsítsd, és arra 
gondoltam, megpróbálom ezt a trük-
köt, mert a kígyó a lágytojást meg tud-
ja enni, de a keménytojástól megfullad. 
És itt is ez történt!” Inkább gyanúsítsd 
a kígyót, mint embertársadat!

Volt egy parancsnok a  katonaságnál, 
aki azt mondta: „Amikor másokra rosz-
szat mondunk, az olyan, mintha egy 
pisztolyt szegeznénk rá!” Nézzük meg, 
mi történik ilyenkor? Az egyik ujjunk 
az, amelyik rászegeződik arra az ember-
re, akire rosszat mondunk, miközben 
három ujjunk magunkra szegeződik. 
Ez azt jelenti, hogy nagyon meg kell 
gondolnunk, mielőtt másokról rosszat 
mondunk, mert ez olyan, mintha saját 
magunkat lőnénk le. Ezért nagyon fon-
tos, hogy mindig próbáljunk érdeme-
ket találni a másik ember számára!

Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)



 
 
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

ki többet szeretne kapni az Örökkévalótól – 
különös tekintettel arra, ha többet szeret-

ne kapni annál, mint amit megérdemel –, 
annak az embernek hálával kell közelednie I-ten-
hez! Ez azt jelenti, hogy a jót, amit kap, soha nem 
veszi magától értetődőnek, hanem minden jóért 
bőségesen hálát ad az  Örökkévalónak!

Ha belegondolunk, mi min-
denünk van, csak nem vesszük 
észre – látunk, hallunk, érzünk, 
tudunk mozogni, járni, futni, 
beszélni, van mit ennünk, van 
tető a fejünk fölött, stb. –, sok 
ember örülne ennek!

A gond az, hogy a  rossz 
ösztön azt szeretné elérni, hogy 
mindig arra a kicsi dologra fóku-
száljunk, ami hiányzik! Miért? Mert 
tudja, hogy attól lesz szomorú az ember és attól 
fog az élete lefele menni... Ez olyan, mint amikor 
az ember lát egy gyönyörű falat, de észrevesz a sa-
rokban egy kis fekete részt, ahol lekopott a festék. 
Ha az ember az egész falat nézi, akkor mit lát? Egy 
gyönyörű falat. De ha arra a kis fekete részre fóku-
szál, akkor az egészet rossznak fogja látni. A bölcs 
ember viszont általánosságban nézi a dolgokat.

Dávid király a zsoltárokban azt mondta: „Én 
akkor is szeretem az Örökkévalót, amikor ne-

hézségeim vannak és tudom azt, hogy minden 
nehéz ségben van valami jó is, és mindenért há-
lát adok!”

Van olyan ember, aki nem ad hálát akkor sem, 
ha jó dolgot kap, és akkor sem, ha nem annyira 
jót. Ez a legrosszabb!

Van olyan ember, aki csak azért ad 
hálát, hogyha valami jó történik 

vele. Ez már egy jobb fokozat!

És van olyan, aki  mindenért 
hálát ad! Akkor is, ha valami 

jót kap és akkor is, ha valami 
nem úgy történt, mint ahogy 
azt szerette volna. Ő a legböl-
csebb, mert ő mindig meg fog-

ja látni a legkisebb jót is!

Tehát ha az ember arra szoktatja ma-
gát, hogy mindenért hálát adjon az Örökkéva-
lónak, akkor ő egy boldog ember lesz és semmi 
sem fog hiányozni neki az életéből!

Kívánom, hogy mi mindnyájan lássuk meg min - 
denben a jót és mindenért, minden apró, pici do-
logért adjunk hálát az Örökkévalónak, a párunk-
nak, a barátunknak, a munkatársunknak és min-
den embertársunknak! Higgyétek el, hogy sokkal, 
de sokkal szebb lesz így az életünk! I-ten áldjon 
benneteket! Minden jót kívánok!
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