


anításunk Israel Adir rabbi  nevé- 
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszaink témá
já hoz kapcsolódik a követ
kező történet.

Volt egy kötekedő természetű 
fiatal ember, aki állandóan dühös 
és mérges volt a világra, a környe
zetére, a barátaira, az ismerőseire 
és a családjára is. Egy nap az édes
apja odament hozzá és azt kérdez
te tőle: „Fiam, miért vagy folyton 
dühös és mérges az egész világra?” 
A fia nem értette, miért kérdezi ezt 
tőle az édesapja, mert ő úgy érezte, 
hogy egyszeregyszer ugyan mérges, 
de nem állandóan. Édesapja nagyon 
szerette őt, ezért azt javasolta neki, 
hogy minden egyes alkalommal, 
amikor csak mérgesnek, dühösnek 
érzi magát, fogjon egy szöget és egy 
kalapáccsal verje bele azt a kerítésbe. 
Ahogy teltekmúltak a napok, elég 
hamar megtelt a kerítés szögekkel.

Amikor már egyetlen egy üres 
hely sem maradt a kerítésen, a fiú 
odament az édesapjához és azt 
mondta: „Apa, igazad volt! Az 
egyik legrosszabb jellemvonás, a 
dühös és mérges természet valóban 
jelen van bennem. Mit tegyek?” Azt 
mondta erre az édesapja: „Fiam, 
minden alkalommal, amikor dü-
hösnek, mérgesnek érzed magad, 

igyekezz felülkerekedni rajta!” 
Így is történt!

Teltekmúltak a napok és a ke
rítésben egyre kevesebb lett a szög, 
mert a fiú minden egyes alkalom
mal, amikor sikerült felülkereked
nie a dühén és a haragján, kihúzott 
belőle egyegy szöget. Egészen ad
dig, míg az utolsó szög is kikerült 

a kerítésből. Boldogan ment édes
apjához és büszkén mondta: „Apa, 
már egyetlen egy szög sincs a kerí
tésben, mindet kivettem, mert min
dig kihúztam egyet belőle, amikor 
csak sikerült felülkerekednem rossz 
jellemvonásomon.”

Másnap, amikor az apa a fiával 
együtt a kertben sétált, megkérdez
te tőle: „Fiam, mit látsz a kerítésen?” 
A fiú nagy boldogan válaszolta: „Azt, 
hogy egyetlen szög sincs benne.” Az 

apa bölcs ember volt és újra megkér
dezte: „Figyeld meg jól, mit látsz a 
kerítésen?” A fiú alaposan megnéz
te, majd így felelt: „Azt látom, hogy 
tele van lyukakkal.” Erre az apa azt 
válaszolta: „Fiam, ebben egy nagyon 
fontos üzenet rejlik mindannyiunk 
számára! Lehet változtatni – és kell 
is! Lehet javítani – és kell is! Mivel 
azonban a lyukak, a sebek megma-
radnak, ezért mindig nagyon meg 
kell gondolnunk, hogy mit cselek-
szünk, mit beszélünk, mert azokat 
a szavakat, amelyeket kimondtunk, 
többé nem lehet visszahelyezni a 
szánkba. És sajnos nagyon tudnak 
fájni és nagyot tudnak ütni azok a 
szavak, amiket dühében, mérgében 
meggondolatlanul ejt ki az ember a 
száján, és utánuk szörnyű sebek ma
radhatnak. Ezért, mielőtt bármit is 
kimondanál, gondold meg, hogy 
érdemes-e azt kiejteni  a szájadon?”

Kívánom, hogy mindannyiunk
nak legyen bölcsessége ahhoz, hogy  
ezerszer is meggondoljuk, mit 
mondunk ki a szánkkal, és ha így 
teszünk, akkor nem fogunk meg-
bántani másokat a meggondolat-
lanul kiejtett szavainkkal! Ehhez 
kívánok sok sikert és ennek figyelem
bevételéből sok örömöt és boldogsá
got! Gut Sábesz! Shabbat Shalom!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 

  

 

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
indannyiunk életében előfordulhatnak 
olyan helyzetek, amikor a közvetlen kör
nyezetünkben lévő emberek olyan dol

got követelnek meg vagy várnak el tőlünk, amit 
mi nagyon nem szeretnénk megtenni. Aki ilyesmit 
kér tőlünk, lehet a feleség, a férj, egy szomszéd, egy 
munkatárs vagy akár egy barát is. Emiatt pedig 
feszültségterhes helyzetek jöhetnek lét
re. Hogyan reagálunk egy ilyen 
helyzetben? Általában dühö
sen és támadóan. Azonban még 
az ilyen helyzetekben is bölcs-
nek kell lennünk és jól meg kell 
gondolnunk, hogyan tudjuk 
kikerülni ezeket a „háborús” 
helyzeteket és hogyan tudunk 
békében, békés viszonyban ma-
radni embertársainkkal.

Azt mesélik, hogy Ovadja Joszef rabbi 
(19202013) zc”l már fiatalkorában, 24 évesen az 
egyiptomi rabbinikus bíróság feje volt. Ebben az idő
ben, az 1940es évek elején – vagyis még Izrael állam 
megalapítása előtt – sok zsidó élt Egyiptomban, so
kat beszéltek az új zsidó állam létrehozásáról, és nagy 
volt a feszültség zsidók és nem zsidók között.

Eljött Szukkot ünnepe és Ovadja rabbi, ahogyan 
azt minden évben tette, most is megépítette a szuk
koti sátrat az ünnepre. Ekkor odament hozzá a ren
dőrparancsnok és azt mondta neki: „Ez egy tör
vénytelen építkezés, ezért azonnal le kell bontani!” 
A rabbi természetesen szerette volna meggyőzni a 
rendőrparancsnokot és próbálta kipuhatolni, vane 
esély arra, hogy megváltoztassa a véleményét. Mi
kor azonban azt látta, hogy erre nincs semmi esély, 
támadt egy bölcs gondolata és azt mondta: „Olyan 
sokat dolgoztam ennek a sátornak a megépítésén, 

ezért azt kérem, engedje meg, hogy csak hét nap 
múlva bontsam le.” És ezt megengedte a rendőrpa
rancsnok! A rabbi pedig amúgy is lebontotta volna 
hét nappal később a sátrat, miután vége van Szuk
kot ünnepének. Vagyis egy bölcs gondolat segítet
te őt abban, hogy elkerülje a „háborút” és sikerrel 
járjon, egy olyan megoldást találva, ami neki is és a 

másik embernek is jó.
Így van ez a családi béke megteremté
sénél is! Ahogyan az országúton szok

ták mondani, ne az igazadat ke-
resd, hanem próbálj bölcs lenni 
és bölcsen  dönteni! Ez vonatko
zik a családi béke megteremtésé
re még akkor is, ha úgy érezzük, 
nekünk van igazunk, és az ilyen 
helyzetekben is igyekezzünk böl

csen dönteni! Amikor például úgy 
látjuk, hogy feleségünket valami nagyon 

zavarja, vagy esetleg túlzott követelései van
nak velünk szemben, akkor is el kell gondolkod
nunk azon, hogyan tudunk bölcsen cselekedni. És 
– ahogy mondtuk – még akkor is így kell tennünk, 
ha biztosak vagyunk abban, hogy nekünk van iga
zunk! Ha látjuk, hogy egy bizonyos dolog a másik 
ember számára annyira fontos, akkor igyekezzünk 
abban a dologban lemondani az ő javára! És be
széljük meg vele, hogy mi lesz az, amiben viszon
zásképpen ő fog lemondani valamiről a mi javunk
ra! Így lehet szeretetben és békességben élni egy 
családban.

Kívánok mindenkinek sok örömöt,  boldogságot, 
családi békét és legfőképpen azt, hogy mindig 
 legyünk elég bölcsek, még akkor is, amikor iga
zunk van, és hogy ne az igazunkat keressük, ha-
nem igyekezzünk mindig bölcsen dönteni és cse-
lekedni!

 
 
 


