


anításunk Yona Levi rabbi nevéhez 
fűződik.

z egyik dolog, amit az emberek 
nagyon kedvelnek és szeretnek az 

a panaszkodás, mások hibázta-
tása és savanyúnak lenni.

Egy mondás szerint: „Amikor az em-
ber már nem képes mindenért a kormányt 
hibáztatni, akkor megházasodik.” És így 
aztán tovább panaszkodhat...

Beháálotchá hetiszakaszunk többek 
között Izrael népének panaszairól szól a si-
vatagban. A nép azt kérdezte: „Ki fog gon-
doskodni számunkra húsról a sivatagban?” 
És elkezdtek visszavágyni Egyiptomba, az 
ottani ételek és az ottani élet után. Ezzel 
kapcsolatban két dolog merül fel:

Az egyik, hogy Izrael népe tulajdon-
képpen fantáziált, illúziókat kergetett, 
aminek semmi köze nem volt a valóság-
hoz. Úgy akartak emlékezni az egyipto-
mi életre, mintha egy ötcsillagos szállo-
dában éltek volna a Nílus partján. Ezzel 
szemben az igazság az, hogy nagyon ke-
mény rabszolgamunkát kellett végezni-
ük, az egyiptomiak pedig kínozták őket 
és megölték elsőszülött fiúgyermekeiket.

A másik, hogy Mózes tanítómeste-
rünk – aki pajzsként védte Izrael népét 
az aranyborjú bűnének elkövetése után 
– ebben a helyzetben nagyon meglepő 
módon reagált, felemelte a kezét és azt 
mondta: „Nem tudok mit tenni.” Miért 
gondolta ezt  Mózes?

A megoldás kulcsa az Örökkévaló 
Mózesnek adott válaszában rejlik. Mózes 
a hús hiányáról kérdezte az Örökkévalót, 
az Örökkévaló viszont válaszában az em-
ber szelleméről beszélt.

Az élelemről való panaszkodás csak 
egy „tünet”, és a valódi probléma gyöke-
re teljesen más volt. Izrael népének igazá-
ból semmi oka sem volt a panaszkodásra 
a sivatagban anyagi, materiális vonatko-

zásban, hiszen mindent készen kaptak: 
nem kellett főzniük, nem kellett mosni-
uk, tiszta ruhát kaptak, készen kapták a 
mannát, méghozzá olyan ízben, ahogyan 
szerették volna, sőt a felhők által még 
egyfajta légkondicionálás is volt számuk-
ra a sivatagban. 

Az egyetlen dolog, ami hiányzott, az 
a szellem és a lélek volt. Nem az üres gyo-
mor volt a probléma, hanem az üres lé-
lek. Mivel a lelkük, a szellemük üres volt, 

ezért elkezdtek fantáziálni Egyiptomról 
és a vágyaikról. És Mózes ekkor mond-
ta: „Nem tudok mit kezdeni velük, nem 
tudok segíteni ezen a problémán.” Ezért 
sietett az Örökkévaló Mózes segítségére 
és adott mellé hetven embert. Nem azért, 
hogy elítéljék Izrael népét, hanem hogy 
segítsenek a lelket, a szellemet beléjük 
helyezni.

Bölcseink felfedték előttünk, hogy 
nem akármilyen hetven emberről van 
szó, hanem azokról az emberekről, akik 
a munkafelügyelők voltak Egyiptomban. 
Ők olyan nemeslelkű emberek, akik haj-
landóak voltak az ütéseket elfogadni az 
egyiptomiaktól azért, hogy megvédjék a 
szenvedőket. Ezek a nemeslelkű emberek 
segítettek Mózesnek belehelyezni az igazi 
szellemet és lelket a népbe. 

Erre egyébként ma is óriási szükség 
lenne! Izrael állama egy hightech hata-
lom, óriási gazdasági és katonai sikerekkel 
a háta mögött, de az identitását – a szel-
lemét és a lelkét – a mai napig keresi! És 
ugyanebben a cipőben jár minden ember, 
minden gyermek, és az egyik legnehezebb 
és legfontosabb feladat: felülkerekedni a 
materiális élvezeteken, a pénzen, a sikere-
ken és minden más materiális élvezeten a 
szellemi és lelki értékek világáért!

Ezzel kívánok minden elképzelhető 
jót, legyen mindannyiunknak egy feleme-
lő sábesze! Shabbat Shalom, Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 

   

   
 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
an olyan hozzáállás a gyermeknevelésben, 

hogy semmilyen körülmények között nem 
szabad kezet emelni a gyermekre. És van egy 

másik, szélsőséges hozzáállás, amikor a gyermekkel 
szemben minden konfliktust erőszakkal próbálnak 
megoldani. Van egy tizenkilencéves fiú, aki azt me-
sélte, hogy apja már akkor agyba-fő-
be verte őt, amikor még általános is-
kolás sem volt. Ennek a fiúnak 
a mai napig nincs önbizalma. 
Természetesen a  törvényhozás 
lépett, hiszen látták, hogy 
vannak olyan szülők, akik sú-
lyosan bántalmazzák gyerme-
küket, ezért hoztak egy má-
sik szélsőséges törvényt, hogy 
semmilyen körülmények között 
nem szabad a gyermekre kezet 
emelni. Ezzel a törvénnyel egyéb-
ként legalább a fél országot bűnözővé tették, hiszen 
nem nagyon van olyan szülő, aki legalább egyszer ne 
emelt volna kezet gyermekére. Vannak olyan szülők, 
akik azt mondják: „Mi nem ütjük-verjük a gyerme-
künket, de nagyon ritkán kénytelen vagyunk ilyen 
eszközzel is fegyelmezni őt, hogy visszakerüljön a 
normális kerékvágásba.”

Most pedig nézzük meg, mit mond az Írott, illet-
ve a Szóbeli Tóra, a Talmud erről a nagyon fontos kér-
désről? Szabad vagy tilos kezet emelni gyermekünkre?

A Talmud a következőt írja: „Ne üsd a gyermeket, 
csak cipőfűzővel.” Másszóval semmiféleképpen nem 
szabad kegyetlenséggel ütni a gyermeket. Mindenki 
számára nyilvánvaló, hogyha cipőfűzővel ráütnek egy 
gyermekre, az semmiféle fizikai fájdalmat nem okoz 
neki. És ha próbálta a szülő többször is jó útra terelni 
gyermekét, de nem sikerült, akkor ezt a fegyelmezést 
megteheti cipőfűzővel, de kegyetlenséggel nem ütheti 
és nem verheti őt.

A vilnai Gáon zc”l (Eliya ben Slomo Zalman, 1720-
1797) azt írja: „Tilos a szülőnek akkor ütnie a gyermekét, 
amikor dühös.” Ha ezt elmondják egy szülőnek, akkor 
azt kérdezi: „Dehát akkor mikor tegyem? Nyilvánvaló, 
hogy akkor fogom megverni, amikor mérges vagyok.” 
A vilnai Gáon azt mondja erre, hogy ez egy téves hoz-
záállás, mert amikor a szülő dühből üti a gyermekét, 
akkor tulajdonképpen a saját mérgét, a saját haragját 
vezeti le rajta. Ilyenkor nem az ész mondja azt, hogy 
„márpedig fegyelmeznem kell a gyermeket, mert hely-

telenül cselekedett”. Ha megkérdezik: „Mi-
ért vered a gyermekedet?”, legtöbbször azt 

válaszolja: „Azért, mert nevel-
ni akarom.” Ilyenkor érdemes 
a szülőnek elgondolkodnia 
azon, hogy valóban nevelési 

célból teszi ezt vagy pedig bosz-
szút akar állni rajta azért, mert 
nem hallgatott rá. Ha ezt meg-
kérdezik a szülőtől, nyilván ta-

gadni fogja, de ha a lelke mélyére néz, tudni fogja, hogy 
ezt azért tette, mert úgy érezte, gyermeke belegázolt a 
becsületébe. Márpedig kegyetlenségből, bosszúvágy-
ból nem szabad ütni a gyermeket! Különös tekintettel 
arra, amikor a szülő tudja, hogy ő egy ideges, dühös 
természetű ember, éppúgy a gyermekeivel, mint a fele-
ségével vagy a munkatársaival.

Éppen ezért bölcseink mindig az egyensúlyra taní-
tottak minket, ahogy a Tóra is figyelmeztet az egyen-
súly fontosságára! Mire tanítottak bennünket? Arra, 
hogy jobb kézzel kell magunkhoz vonni gyermekün-
ket, ami azt jelenti, hogy nagyon sok szeretetet kell ad-
nunk neki. Másrészről bal kézzel néha kicsit el kell tol-
nunk őket magunktól. Tehát lehet és kell is fegyelmezni 
a gyermekünket, muszáj bizonyos határokat szabni 
számukra. Az a szülő, aki nem szab semmiféle határt a 
gyermekének, bűnt követ el ellene, mert így a gyermek 
lelke nem lesz egészséges. De szeretném kihangsúlyoz-
ni, hogy a Tóra nem engedélyezi a kegyetlen, bosszú-
vágyból történő verését, ütését a gyermekeknek.

 
 
 

 


