


anításunk Ovadia Deri rabbi nevé-
hez fűződik.

havuotkor, Tóraadás ünnepén 
van egy különleges hagyomá
nyunk, hogy ilyenkor tejes 

ételeket eszünk. Hogyan kapcsoló
dik ez az ünnephez? Ennek több oka 
és több magyarázata is van.

Az egyik, hogy Shavuotkor még 
nem voltak megfelelő eszközök, 
kóser edények, stb. és nem volt kóser 
hús sem a nép számára, ezért ettek te
jes ételeket, és erre emlékezve eszünk 
mi is a mai napig tejes ételeket.

Most arra szeretnék rávilágíta
ni, hogy a méz és a tej miért hason-
lít a Tórához? Mindannyian tudjuk, 
hogy a méz és a tej édes, olyan, mint 
a cukor, és ha valaki megfelelő mó
don tanulja a Tórát, az is olyan édes 
lesz számára, mint a méz.

Egy másik magyarázat a  Szóbeli 
Tórában, a Talmud Táánit traktátusá
nak 7. oldalán található, ahol három 
italhoz hasonlítják a Tórát: a borhoz, 
a tejhez és a vízhez. Miben hasonló 
ez a három ital a Tórához?

Mint tudjuk, régen nem volt hűtő
szekrény, és ha frissen akarták tarta
ni ezt a háromfajta italt, ehhez arra 
volt szükség, hogy ezeket egy egy
szerű fazekasedénybe helyezzék. Ha 
ezt nem tették meg, akkor a bor és a 

tej nagyon hamar megromlott. A víz 
esetében is ahhoz, hogy friss és jómi
nőségű maradjon, szükség volt arra, 
hogy azt szintén egy egyszerű faze
kasedénybe helyezzék.

Ma is hiába van valakinek sok pén
ze, hiába tudja arany vagy ezüst hor
dóba tenni a bort vagy a tejet, az azon
nal megsavanyodik és megromlik.

A Tórával is ugyanígy van! Aho
gyan ezt a háromféle italt is egysze
rű edényben kell tárolni, úgy a Tóra 
is csak olyan helyen képes megma-
radni, ahol egyszerű, szerény és 
alázatos emberek vannak!

Van egy harmadik különleges ma
gyarázat is. A méz tisztátalan állatból 
származik, a tej pedig az állat tisztá
talan részéből. A méz a méhecské
től származik, a méh pedig egy tisz

tátalan állat, amit tilos elfogyasztani. 
A tisztátalan méhecskétől származó 
mézet mégis szabad elfogyasztanunk. 
A tejjel is hasonló a helyzet, hiszen a 
tej a vérből származik, és bár a vér fo
gyasztása szigorúan tilos, a tejet még
is szabad elfogyasztanunk.

Ez arra tanít bennünket,  hogy ha 
valaki úgy tanulja a Tórát, ahogyan 
kell, akkor az a rossz jellemvonásait 
képes átfordítani jó jellemvonások
ká. Ha például valaki dühös termé
szetű, de megfelelően tanulja a Tórát, 
akkor egy nyugodt ember lesz belőle. 
Vagy ha valaki fukar, de rendesen ta
nulja a Tórát, akkor egy nagyvonalú 
ember lesz belőle, és így tovább... A 
Tóra tanulás tehát képes a különbö-
ző rossz jellemvonásokat kijavíta-
ni! Ezzel szemben egy egyetemi dip
loma, egy doktori vagy professzori 
cím elérése nem képes megváltoztat
ni az ember jellemvonásait. Termé
szetesen a tudományos ismeretek és 
címek megszerzése is nagyon jó do
log, de ez az ismeretek megszerzésé
ről szól és nem tudja megváltoztatni, 
nem tudja jobbá tenni az embert.

Shavuotkor nagyon fontos, hogy 
spirituálisan emelkedjünk! Kívánok 
mindenkinek Shabbat Shalom, Chag 
Sha vuot Szameah, emelkedett  ünnepet!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 
 

   

   
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

z Örökkévalónak csodálatos üzenete van szá
munkra: „Én jót adok neked és ha az Én szabá
lyaim szerint használod ezt a jót, akkor 

mindig élvezni fogod! Nézd meg az első 
emberpárt, ott voltak a Gán Édenben, 
az Édenkertben, és semmi sem hi
ányzott az életükből, mindenük 
megvolt, volt mit enniük, inni
uk, nem kellett dolgozniuk... És 
mégis mit akart az első em
ber? Azt élvezni, ami tilos. És 
mi lett ennek az eredménye? 
Az, hogy a mai napig minden 
embernek verítékkel kell meg
dolgoznia a megél hetéséért.”

Így hát nem véletlenül írja a Tóra, 
hogy az Örökkévaló kiűzte az embert 
a Paradicsomból, hogy maga művel
je meg a földet. Ennek nagyon ko
moly üzenete van, amit nem szabad elfe
lejtenünk!

Az Örökkévaló útmutatást adott számunkra, ho
gyan kell élnünk ebben a világban, hogyan kell élnünk 
egy párkapcsolatban, egy házasságban, hogyan kell 
az üzleti életben becsületesen, tisztességesen dolgoz
nunk, nem lopni, nem csalni, nem becsapni a másik 
embert. Mi emberek pedig mit csinálunk? Megpró
báljuk áthágni ezeket a szabályokat, átlépni ezeket a 
határokat azért, hogy több élvezetben legyen részünk. 
Közben nem vesszük észre, hogyha tilos dolgot te
szünk, akkor ezzel önmagunk ellen indítunk be egy 
pusztító gépezetet, és sokkal többet fogunk szenvedni 
utána, mint amennyi élvezetet szereztünk előtte. Így 
működik a rossz ösztön, megpróbálja az embert be
csapni, elhiteti vele, hogy nem kellenek az Örökké
való szabályai és az általa felállított határok, hanem 
csak élvezzen mindent határok nélkül.

Az Örökkévaló azonban azt mondta nekünk: „Et
től eddig élvezd! És ha betartod a szabályokat és meg
tartod a határokat, akkor mindig élvezni fogod a jót!”

Ha megkérdezzük az Örökkévalót, 
hogy miért állított fel határokat, 

mert mi szeretnénk azon túl 
is élvezni a „jót”, erre azt vála
szolja nekünk: „Két oka van. 
Az egyik az, hogy a határ túlol
dalán szakadék van, és Én nem 
szeretném, ha abba beleesnél. 

A másik oka pedig az, 
hogy Én teremtettelek 
téged, így pontosan tu
dom, mennyit érdemes 
élvezned ezekből a ma

teriális, földi élvezetekből. 
Ha ezeket a szabályokat és 

határokat megtartod, akkor 
egész életedben élvezni fo

god a jót, ha pedig olyan izgal
makat keresel, amelyekkel átléped 

az általam felállított határokat, akkor tudd meg, hogy 
ezzel tönkreteszed az életedet!”

Az Örökkévaló arra kér bennünket: „Hallgass 
rám! Én teremtettelek téged és én azt szeretném, hogy 
boldog házasságban élj, ezért mielőtt még nem élsz 
házasságban, tartózkodj az intim kapcsolatoktól. A 
házasságban pedig megszabtam, mikor szabad együtt 
lenni és mikor tilos, és van rituális fürdő, mikve, azt 
is használnod kell, amikor az elő van írva. Ha betart
játok a szabályokat és megtartjátok a határokat, akkor 
egész életetekben élvezni fogjátok azt a jót, amit szá
motokra elterveztem.”

Bízom benne, hogy minél többen egész életünk
ben élvezni fogjuk mindazt a jót, amit az Örökkéva
ló számunkra adott, hiszen azért adta, hogy élvezzük 
ezeket, de az általa megjelölt határok között!

 
 
 

 
 
 

 
 


