


anításunk Aharon Levi rabbi nevéhez 
fűződik.

riyeh egy nagyon tehetséges fiatal
ember, aki jesivában tanult, de sen

ki nem tudta róla, hogy legbelül 
kétségei vannak a hitét illetően, ezért azt 
tervezte, hogy elhagyja a jesivát. Tudni kell, 
hogy nagyon nehéz egy jesivában minden
nap 12 órát tanulni, különösen úgy, hogy 
ott nincsenek osztályzatok, nincsenek vizs
gák és nincsenek diplomák. Miért marad 
mégis az ember egy ilyen helyen? Azért, 
mert szereti a Tórát. Viszont ha jönnek a 
kétségek, akkor nincs mit tenni, a szeretet 
elpárolog és jön a felfordulás.

Egyik nap Ariyeh őszintén beszélt barát
jával, Itzivel, akinek kiöntötte a lelkét és el
mondta, mi a terve, hogy szeretné elhagyni 
a jesivát, mert kétségei vannak a hitét illető
en. Járt jónéhány rabbinál, de egyikük sem 
tudott választ adni a kérdéseire.

Azonban mielőtt ezt megtenné, arra 
kérte a barátját, hogy szervezzen egy talál
kozót Shlomo Zalman Auerbach zc”l rab
bival (19101995), a nemzedék egyik leg
nagyobb rabbijával, mert nem szeretné, ha 
valamilyen hibát követne el és később meg
bánná ezt a lépését.

Itzi elment a rabbihoz és kért tőle egy 
találkozót. A rabbi szerényen azt mondta: 
„Hogy tudnék én ebben neki segíteni?” Itzi 
azonban rábeszélte: „Ez az utolsó szalma
szál, hogy Ariyeh ne hagyja abba a tanulást.”

A rabbi elfogadta a kérést egy feltétellel, 
mégpedig azzal, hogy ő beszél, Ariyeh pe
dig hallgat. Itzi elmondta Ariyehnek, hogy 
idős emberről lévén szó, azt szeretné, ha ő 
beszélne, Ariyeh pedig hallgatna.

Amikor beléptek, a rabbi óriási szeretettel 
fogadta őket. Ariyeht maga mellé ültette, ke
zét rátette az ő kezére és úgy simogatta, mint 
egy apa a fia kezét. Azután a következőket 
mondta: „Tudod, Ariyeh, mindössze két hó
nappal ezelőtt ment el a feleségem ebből a vi
lágból. Ötven évet töltöttünk együtt, és most 
üres az életem, üres a ház, minden üres nél
küle. Ráadásul nem is volt beteg, úgy ment 

el, hogy nem volt semmilyen súlyos betegsé
ge.” És folytatta tovább a rabbi, megosztva ér
zéseit Ariyehvel: „Tudod, milyen nehéz úgy 
élni tovább, hogy nem tudtál elköszönni attól 
az embertől, akit ötven éven keresztül szeret
tél? Hirtelen történt az egész! Bekerült a kór
házba és nagyon gyorsan meghalt. Teljesen 
össze törtem. Nem akartam menni sehova. És 
jöttek a kérdések: vajon miért kellett ilyen hir
telen meghalnia? De utána erőt vettem ma

gamon és visszatértem tanítani a jesivába. 
Nagyon nehéz volt, de mégis azt kell monda
nom, hogy ez volt a helyes út. És tudod mi
lyen nehéz, hogy ötven éven keresztül együtt 
ültünk a shabbati asztalnál, most pedig én ott 
ülök egyedül? Tudd meg, Ariyeh, hogy na
gyon nehéz nekem, de mégis folytattam.” Ez
zel befejezte a rabbi a mondanivalóját.

Itzi rátette a kezét Ariyeh vállára, ezzel 
jelezve számára, hogy vége a beszélgetésnek. 
Ariyeh azonban továbbra is  mozdulatlanul 
ült és teljesen elvarázsolva érezte magát. 
Hirtelen felfedezte, hogy nemzedéke legna
gyobb rabbijának is ugyanolyan érzései, ér
zelmei vannak, mint neki: fájdalom, szeretet, 
elmúlás... de érezte azt is, hogy aki vele szem
ben ül, szereti, hiszen csak azzal osztjuk meg 
legbensőbb érzéseinket, akit szeretünk.

Elindultak hazafelé és Ariyeh teljesen 
magába zárkózott. Itzi attól tartott, hogy mi
vel Ariyeh nem kapott semmiféle „kézzelfog
ható” választ a kérdéseire, elhagyja a jesivát. 
Ariyeh azonban rámosolygott és azt mond

ta: „Nem tudom neked, Itzi, megmagyarázni, 
hogy miért, de nem hagyom el a jesivát! Érez
tem a rabbi fájdalmát, amikor elmondta az ér
zéseit és egyáltalán nem értem, miért mesél
te el nekem mindezeket, és tulajdonképpen 
nem is kérdezhettem, így ő nem is válaszolt 
a kérdéseimre, de én mégis maradok a jesivá
ban! Éreztem a fájdalmát, amikor mesélt, de 
azt is láttam, hogy kibékült az Örökkévalóval. 
És ebből megtanultam, hogy nemcsak ember 
és ember között, hanem az Örökkévaló és az 
ember között is ki kell békülni, még akkor is, 
ha nem mindig értjük Őt!”

Ez egy igaz történet, de mondjuk meg 
őszintén, nem sok benne az észszerűség. 
Elmegy egy fiatalember egy rabbihoz, aki
től nem kap semmiféle konkrét választ a 
kérdésére, mégis úgy dönt, hogy marad a 
jesivában. Vajon mi lehetett a titka a rabbi
nak, amit a többiek nem tudtak? Egyszerű 
a válasz: békével oldotta meg.

Ebben a hetiszakaszban többek között a 
kohaniták áldásával foglalkozunk. Az áldás 
bőséget hoz, de a béke az, ami minden ál-
dásnak az alapja. Miért? Azért, mert a béke 
lehetőséget teremt azzal, aki velünk szem-
ben teljesen más akarattal bír! Így aztán 
nemcsak ember és ember között, nemcsak 
férj és feleség között, hanem az Örökkévaló 
és az ember között is békét kell kötni!

Auerbach rabbinak sikerült segítenie, így 
Ariyeh és az Örökkévaló között béke született. 
Hogyan sikerült neki, miközben a többi rab
binak nem? Úgy, hogy ő szerette a békét, és 
aki szereti a békét, szereti az embereket is. 
És csak aki szereti az embereket, tudja úgy 
közel vinni őket az Örökkévalóhoz, hogy 
„látszólag” nem is válaszol a kérdéseikre.

Bízom benne, hogy mindenkinek sike
rül békét kötni az Örökkévalóval, hiszen ez 
nagyon fontos záloga annak, hogy boldog 
és örömteli életet éljünk – még akkor is, ha 
nem mindig értjük Őt!

Az Örökkévaló adjon mindenkinek 
egy lélek emelő Shabbatot! Shabbat Sha
lom, Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

  
 

   
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
an egy nagyon fontos alapszabály a gyermeknevelés

ben: bele kell helyezkednünk a gyermeki lelkületbe és 
meg kell értenünk gyermekünk élményvilágát  ahhoz, 

hogy megfelelően tudjunk hozzá viszonyulni. Ami számunk
ra teljesen egyértelmű és világos, hiszen mi már több év
tizedes tapasztalattal rendelkezünk, az kis
gyermekünk számára még értelmetlen 
és értelmezhetetlen. Megérkezett erre a 
világra és azonnal mindenféle uta
sításokat kap: „ezt szabad... ezt ti
los...” Minden új számára. 

Amikor egy két és fél éves pici 
gyermek mond egy csúnya szót, 
akkor vajon érti, hogy mi van mö
götte, hogy mi annak a szónak a va
lódi jelentése? Természetesen nem! 
Ha ezt a csúnya szót meghallja az 
édesapa vagy az édesanya, akkor 
megdöbben, hiszen felnőttként 
már tudja és érti annak a szónak a 
jelentését, amit gyermeke még nem ért. 
Miért ismétli mégis ezt a szót a gyermek újra meg újra? Azért, 
mert megtanulta, hogy van egy „gomb”, és ha szeretne figyel
met kapni a környezetétől, akkor ehhez csak meg kell nyom
nia ezt a „gombot” és rögtön mindenki körülötte „kiabál” és 
„táncol”, vagyis vele kezd el foglalkozni. Ilyenkor egyvalamit 
érdemes mondani a gyermeknek: „Nem szép ez a szó és mi ezt 
nem mondjuk.” Mivel a gyermek nem érti, miről van szó, ezért 
nem szabad megharagudni rá, nem szabad dühösnek lenni, 
nem szabad szidni őt és kiabálni vele. És természetesen nem 
szabad megbüntetni sem, hiszen a gyermek nem tudja, mit be
szél ilyenkor. Ő egyszerűen csak hallott valamit az utcán vagy 
az óvodában és ezért mondja azt a szót.

Itt fontos megjegyezni, hogy lényeges szempont megfelelő 
óvodát választani gyermekünk számára, ahol megfelelő szin
ten vannak azok a szülők, akik odaviszik a gyermekeiket. Az 
is lényeges, hogy mit tanít az óvoda a gyermekeknek: segítie 
őket a megfelelő jellemvonások kialakításában, illetve ade 
megfelelő útmutatást az élethez számukra?

Amikor a gyermek egy nem megfelelő, nem szép szót 
mond, akkor emiatt a szülőknek nem kell sokkos állapotba 
kerülniük, mert a gyermek nem tudja, mit mond. Ezért elég 

ilyenkor csak annyit mondani neki, hogy: „Nem szép ez a szó 
és mi ezt nem mondjuk.”

Ha ezek után a gyermek továbbra is ismételgeti ezt a szót, 
akkor ez azt jelenti, hogy keresi a figyelmünket, más szóval, 
hogy nem kap elég figyelmet. Érdemes ilyenkor ezt a helyzetet 
pozitív üzenetekkel megtölteni, felemelni a gyermeket, táncol

ni vele és azt az üzenetet közvetíteni 
számára, hogyha szép dolgot mond, 

akkor dicséretet fog kapni.
Amikor egy gyermek azt mond
ja a testvérének, hogy „kutya 
vagy” vagy „szamár vagy”, ak
kor általában mérgesek a szü

lők, de a gyerek nem érti, 
hogy miért. Ilyen helyzetek

ben nagyon fontos a probléma 
pontos meghatározása. A 
gyermeknek ilyenkor azt kell 

mondani: „Ez egy állatnak a 
neve, a testvéred pedig nem ál

lat, hanem ember.”
Ha megfelelő eszközöket és 

megfelelő útmutatást adunk gyermekünknek, ak
kor ez nagy segítség számára.

Egy másik probléma, ami főleg első gyermekeknél fordul 
elő, amikor az anya mindent megtesz a gyermeknek, de azt 
csendben teszi, ami nem helyes, mert a gyermekhez beszélni 
kell, magyarázni kell neki, mert ez szolgálja a fejlődését. Tán
colni, örömöt okozni neki, mert ettől fejlődik.

Az is nagyon fontos, hogyha az anya és az apa között fe
szültség van, annak megbeszélését, megvitatását ne a gyerek 
előtt tegyék! Tehát ha van valamilyen vitájuk, akkor menjenek 
be a saját szobájukba és semmiképpen ne a gyerek előtt kezd
jék el annak megbeszélését. Mert ha ez a gyerek előtt történik 
és neki is végig kell hallgatnia, akkor ez hosszútávon komoly 
és mély sebet okoz a lelkében, ami pedig nagy probléma lenne. 
Figyelnünk kell gyermekeink lelki egészségére, és ennek meg
felelően nagyon fontos, hogy otthonunkban pozitív atmoszfé
ra vegye körül gyermekeinket!

Bízom benne, hogy sikerült némi útmutatást adni azok
nak a szülőknek, akiknek pici gyermekük van, és megtanulják, 
hogy nem kell sokkos állapotba kerülni attól, ha valamilyen 
csúnya szót ejt ki a száján a kisgyermek, hiszen ő még nem érti 
annak jelentését.

 
 
 

  
 

  


