


anításunk Yona Metzger rabbi nevé-
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban többet 
között arról is olvasunk, hogy 

Bálák azt kérte Bileámtól, hogy 
átkozza meg Izrael népét. Felmerül a 
kérdés, hogy miért pont ezt kérte tőle? 
Miért nem azt kérte, hogy adjon számá-
ra áldást ahhoz, hogy legyőzhesse Izrael 
népét? Ez sokkal logikusabb lett volna! 
Miért kért negatív dolgot pozitív helyett? 
Ennek megértéséhez tudnunk kell, hogy 
Bileám kiválóan értett az asztrológiá-
hoz, így pontosan látta a csillagok állásá-
ból, hogy Bálák király lesz, mert ez már 
el lett döntve az Égben. Így hát odament 
Bálákhoz, megáldotta őt és azt az érzést 
próbálta kelteni benne, mintha az ő ál-
dása révén lehetne belőle király. Bálák 
azonban tudta, hogy Bileámnak csak-
is az átkoknál van ereje, az áldásoknál 
nincs, és hogy Bileám csak arra tud ál-
dást mondani, amit felül, az Égben már 
jóváhagytak, lepecsételtek. 

Bileám azonban  természetfeletti ké-
pességekkel rendelkező embernek kép-
zelte magát. Volt egy hasonló történet 
Szíriában, ahol egy ember mindenkinek 
azt mondta, hogy neki természetfeletti 
ereje van és hogy minden pénteken, mint 
egy madár, elrepül Mekkába, ott imád-
kozik, majd pedig visszarepül Damasz-
kuszba. Ez az ember gyűlölte a zsidókat, 
akik természetesen tudták, hogy amit 
mond, az nem igaz. Egy nap, amikor zsi-
dó gyerekek játszottak a háza körül, arra 
kérte őket, hogy menjenek el a házától, 
de persze tudjuk, hogy a gyerekek nem 
mindig hallgatnak a felnőttekre, és mivel 
ezt nem tették meg, ezért másnap elment 
a szultánhoz és azt hazudta neki, hogy a 
gyerekek meggyalázták az iszlám vallást. 
Mit tett erre a szultán? Azonnal börtönbe 
vetette a gyerekeket. 

Szerencséjükre azonban a szultán 
egyik legbizalmasabb tanácsadója, egy-

ben pénzügyminisztere egy szír születé-
sű bölcs zsidó, Haim Farhi (1760-1820) 
volt. A börtönbe vetett gyerekek szülei 
azt kérték Farhitól, járjon közbe a szul-
tánnál, hogy engedje szabadon a gyere-
keket. Farhi azonban tudta, hogy nem le-
het csak úgy odamenni a szultánhoz és 
azt kérni tőle, hogy engedje el a gyereke-
ket. Mivel egy iszlám országban éltek, ott, 
ha még csak a gyanúja is felmerült an-
nak, hogy valaki meggyalázza az iszlám 
vallást, az nagyon súlyos büntetéssel járt.

A bölcs Farhinak azonban támadt 
egy csodálatos ötlete. Volt egy értékes 
misbahája (= muszlim imafüzér, olvasó, 
ami 99 drágakőből vagy gyöngyből, a 
legértékesebbek smaragdból, gyémánt-
ból, rubintból, igazgyöngyből állnak). 
Farhi csütörtök délben elment a szul-
tánhoz, és azt mondta neki: „Egy na-
gyon értékes ajándékot hoztam neked 
és arra kérlek, hogy holnap délben ez-
zel imádkozz! Egy kicsi probléma van 
vele, hogy a benne lévő 99 drágakőből 
egy hiányzik. Azonban ezt is könnyen 
megoldhatjuk, hiszen Mekkában van 
egy sejk, egy mesterember, aki gyorsan 
tudja ezt pótolni, és én állom az összes 
költséget, ami ehhez szükséges.” A szul-
tán azt kérdezte: „De hogy fog Mekká-
ba és ide visszajutni ilyen rövid idő alatt, 
hiszen az nagyon messze van Damasz-
kusztól?” – „Ez nem probléma” – felel-

te Farhi –, „mert van itt egy ember, aki 
minden pénteken elrepül Damaszkusz-
ba, majd ő megkeresi a sejket és elhoz-
za tőle a hiányzó drágakövet, és én állok 
minden felmerülő költséget!”

A szultán nagyon megörült ennek a 
lehetőségnek és magához hívatta ezt az 
embert, aki miután meghallotta, hogy 
mit akar tőle a szultán, azon nyomban 
elfehéredett. Kiérve a palotából, sírva fu-
tott Farhihoz, mert tudta, hogy az ő keze 
van ebben a dologban. Mikor odaért, 
azt mondta neki: „Mindenki úgy tudja, 
hogy én péntekenként elrepülök Mekká-
ba, azután pedig onnan ide vissza. Azt is 
tudom, hogy neked megvan mind a 99 
drágakő, és nem akarom, hogy mega-
lázzanak az egész nép előtt. Mit tegyek, 
hogy ezt elkerüljem?” Azt mondta Farhi: 
„Semmi gond, ez nagyon egyszerű. Két 
apró feltétele van. Az egyik, hogy a gye-
rekeket azonnal szabadon bocsáttatod. A 
másik pedig, hogy aláírsz egy papírt, mi-
szerint életedben soha többé nem fogsz 
a zsidóknak ártani.” Örömmel aláírta! Ez 
az ember, ugyanúgy, mint Bileám, ter-
mészetfeletti képességekkel rendelkező 
személynek gondolta magát.

A zsidóságban erre nincs semmi 
szük ség! Egy cádiknak, egy igaz ember-
nek nem kell természetfeletti képességek-
kel rendelkeznie, hiszen az Örökkévaló 
azért teljesíti a kéréseit, mert ő is teljesíti 
az Örökkévaló parancsolatait. Nem kell 
hozzá hazugság, nem kellenek természet-
feletti képességek, egyszerűen csak telje-
síteni kell a parancsolatokat és akkor az 
Örökkévaló is teljesíti a kéréseket!

Bízom benne, hogy az Örökkévaló 
a ti kéréseiteket is teljesíteni fogja, ter-
mészetesen azután, hogy ti is hallgat-
tok az Ő kéréseire és teljesítitek az Ő 
parancsolatait. Kívánok mindenkinek 
 minden elképzelhető jót, Shabbat Sha-
lom, Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 

 
  

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
okszor látunk olyan embereket, akik valamiféle privát 
megváltást szeretnének az életükben és ezért kezde-
nek el imádkozni! De olyanokat is látunk, akik csa-

lódottak lesznek, mert erőfeszítéseket tettek, imádkoztak, de 
ezeknek nem érezték, nem tapasztalták semmiféle hatását.

Nagyon fontos megértenünk, hogy soha nem 
szabad elkeserednünk és mindig folytatnunk 
kell az imádkozást!

Mesélik, hogy egy negyven évhez közeli 
fiatalember, aki már nagyon szeretett 
volna családot alapítani – ami telje-
sen természetes –, elment egy rabbi-
hoz, egy cádikhoz és megkérdezte tőle, 
mit tegyen? A rabbi azt válaszolta: „Van 
néhány dolog, amit érdemes lenne 
kijavítanod az i-tenszolgálatodban, 
ezenkívül pedig azt javaslom, hogy 
imádkozz, mondj el bizonyos zsoltárokat negy-
ven napon keresztül.” Így is történt! A fiatalember 
negyven napig imádkozott, mondta a zsoltárokat, és 
azt gondolta, hogy amikor letelik ez az idő, akkor azon-
nal kap egy telefonhívást a házasságközvetítőtől, hogy 
tessék, itt a menyasszony és máris kezdheti szervezni az es-
küvőjét. Sajnos azonban ez nem így történt!

A fiatalember kicsit elkeseredve, összetörve ment vissza 
a rabbihoz: „Negyven napon keresztül imádkoztam, de nem 
történt semmi.” Azt kérdezte a rabbi: „Elég komoly szándék-
kal és átéléssel imádkoztál?” Azt felelte: „Ahogy tudtam.” 
Ezek után azt javasolta a rabbi, hogy menjen és imádkozzon 
tovább, mondja el ugyanazokat a zsoltárokat még negyven 
napon keresztül, de most nagyobb átéléssel tegye ezt.

A fiatalember újabb negyven napon át imádkozott, azu-
tán eljött a születésnapja is, de semmi sem változott. Megint 
kicsit összetört, de nem adta fel! Újból visszament a rabbihoz: 
„Ismét imádkoztam negyven napon keresztül, de most sem 
történt semmi.” A rabbi azt kérdezte: „Teljes szívvel, teljes át-
éléssel imádkoztál?” Amire ő ismét azt válaszolta: „Ahogy 
tudtam!” – „Most menj és imádkozz még negyven napot” – 
mondta a rabbi –, „de most koncentrálj minden egyes szóra 
és imádkozz nagyon nagy átéléssel!” Eltelt az újabb negyven 
nap, majd röviddel ezután jött egy telefonhívás. A fiatalem-
ber megismerkedett egy 38 éves hölggyel, megtetszettek egy-
másnak és nagyon hamar megtörtént az eljegyzés.

Az eljegyzésen az örömapa, a menyasszony édesapja ezt 
mesélte: „Három lányom van, egy 43, egy 41 és egy 38 éves, 
de egyiküket sem sikerült férjhez adnom. Azonban az utób-
bi három hónapban minden megváltozott. Először eljegyez-
ték a legnagyobb, utána a középső, most pedig a legfiatalabb 
lányomat is, amiért szeretnék hálát adni az Örökkévalónak!” 

Az eljegyzésen ott volt a rabbi is és ő a következőket 
mondta: „E fiatalember eljegyzésének már korábban kel-

lett volna megtörténnie, mivel azonban az Égben 
látták, hogy jövendőbelijének van két még nem há-

zas nővére, így nem akarták, hogy a fiatalabb 
testvérük megelőzze őket a házasságkötésben. 

Ezért a vőlegény első negyven napi imái érde-
mében először a 43 éves lánynak lett el-
jegyzése, a második negyven napi imái 

érdemében a 41 éves lánynak, majd 
pedig harmadik negyven napi imái 

eredményeképpen e fiatalember nek 
is meglett az eljegyzése a család 
legfiatalabb lányával, a nővérei el-

jegyzéseit követően.”
Ez a történet is jól példázza, van olyan, 

hogy erőfeszítéseket teszünk, imádkozunk, 
mégsem kapunk azonnal választ és nem lesz 

rögtön eredménye. Előfordulhat, hogy imádko-
zunk egy betegért, aki sajnos meghal, és ekkor olyan érzé-
sünk lehet, hogy kárba veszett az imánk, és annak nem volt 
semmi értelme. De ilyen soha sincs! Nincs olyan ima, ami 
kárba veszne, aminek ne lenne eredménye! Még akkor is 
így van, ha magunk nem tudjuk, nem látjuk az eredményt!

Van, amikor az ima érdemeként sikerül meghosszabbí-
tani néhány nappal, néhány héttel vagy néhány hónappal 
valakinek az életét. Van, amikor sokkal nagyobb szenvedé-
sekkel, gyötrelmekkel kellene elmennie egy betegnek ebből 
a világból, de az ima érdemében nem kell ilyen szenvedé-
sekkel távoznia. És van, amikor csak az Égi Bíróságnál kap-
ja meg valaki ezeket az érdemeket az imák alapján, és ott 
fogják számára jóváírni mindezen imákat. De olyan nincs, 
hogy egy emberért imádkoznak és annak ne lenne vala-
mikor valamilyen eredménye! Ilyen nem létezik!

Éppen ezért azt javaslom mindannyiunknak, hogy 
 tiszta szívvel kitartóan imádkozzunk! Imádkozzunk 
 magunkért és imádkozzunk másokért! És mindenképpen 
 biztosak lehetünk benne, hogy imádságunk sohasem fog 
kárba veszni!

 
 
 

 
 
 


