


anításunk Yona Levi rabbi nevéhez 
fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között szól az áldásokról és 
az átkokról (vö. 5Mózes 28). 

Nyilvánvaló és egyértelmű, hogy 
minden ember nagyon szívesen fo
gad áldásokat bármilyen mennyi
ség ben, korlátozás nélkül. Viszont 
egyet len egy embert sem ismerek, 
aki szívesen fogadna átkokat.

Amikor Zamir Cohen rabbi leg
utóbb itt járt Magyarországon, egy 
nagyon kedves ember kísérte el őt 
ezen az útján, aki elmesélte, hogy az 
édesapja zsidó és ő betért a zsidóság
ba. Ő egy igazi gér cedek, igaz  betérő, 
aki elmondta, hogy többek között azt 
találja igazán különlegesnek és ami 
neki is nagyon tetszik, hogy a zsidó 
emberek állandóan áldásokat kül
denek egymásnak, mindig megáld
ják egymást. 

Magam úgy látom azonban, hogy 
sajnos legtöbbször nem  vagyunk tu
datában az áldás erejének, annak, 
hogy amikor mi áldást küldünk 
egy másik ember számára, akkor 
az Örökkévaló is áldást küld szá
munkra. Ha ezzel valóban tisztában 
lennénk, akkor egészen biztos, hogy 
éjjelnappal áldásokat küldenénk 
egymásnak.

Az átkokkal kapcsolatban azon
ban más a helyzet! Amikor például 
a zsinagógákban a mostani hetisza
kaszban szereplő átkokról szóló tó
rai részt olvassák fel, akkor bizony 
legtöbbször az emberek fészkelődni 
kezdenek a helyükön. Felmerülhet a 
kérdés, hogy a Tóra mégis miért fe

nyegetőzik az átkokkal? Miért nem 
elég azt mondania, hogyha teljesít
jük a micvákat, akkor áldásban lesz 
részünk és a cselekedetünk is áldásos 
lesz? Ez miért nem elég? Mi szükség 
van az emberekben félelmet kelteni? 
Talán kisgyermekek vagyunk, akik 
nem értünk a szép szóból?

Meg kell látnunk, hogyha az 
Örökkévaló úgy döntött, hogy a 

Tórájában leírtak szerint ezen az 
úton vezet bennünket, akkor ez azt 
is jelenti, hogy ez egy alapvető és na
gyon lényeges dolog. Hogy miért?

Először is azért, mert ez az igaz
ság! Tudnunk kell, hogy a jó és a  rossz 
nem egyszerűen csak homályos és 
szubjektív fogalmak, hanem ezek 
igenis egy nagyon egyértelmű és vilá
gos fogalomkörbe tartoznak. Ezt na
gyon fontos és lényeges megértenünk, 
különösen a mai poszt modern világ
ban, amikor abban világ bajnokok az 
emberek, hogy a jó és a rossz, az igaz
ság és a hazugság közötti különbsége
ket egyre jobban elhomályosítják.

Másrészt pedig azért, mert az 
ember nemcsak a jó után vonzódik. 

Sőt! A rossz általában mindig csillo
góbb és vonzóbb számára. Ezért fi
gyelmeztet a Tóra bennünket arra, 
hogyha a szabad akaratunk alapján 
a rosszat választjuk, azért komoly és 
fájdalmas árat kell fizetnünk, ugyan
úgy, mint mindenért ezen a világon. 

Ahogy a szólás tartja: „nem sza
bad a tűzzel játszani” és azt gondol
ni, hogy: „Á, minden rendben lesz, 
majd én lebeszélem ezt az Örökké
valóval, nem fog semmi rossz dolog 
történni.” Ám az emberek csak kép
zelődnek, csak szeretnék ezt hinni, 
de ez nem így működik az Örökké
valónál! 

Aki tisztában van azzal, hogy 
bármit is tesz, annak ára van, an
nak ez a tudás a megpróbáltatások 
elviselésében is nagyon sokat fog 
segíteni. Aki a helyes utat, a Tóra út
ját választja, az az ember nemcsak a 
túlvilágon, hanem már ezen a vilá
gon is boldogabb lesz, és természete
sen a túlvilági örök életet is meg fog
ja kapni.

A Szóbeli Tóra azt mondja, nem 
véletlen, hogy a Ki Távo  hetiszakasz, 
amelyben az átkok is szerepelnek, 
mindig Ros Hásáná előtt kerül felol
vasásra. Miért? Azért, hogy arra fi
gyelmeztessen bennünket, a szám
adás idején az áldást és ne az átkot 
válasszuk! Ehhez kívánok minden
kinek minden elképzelhető jót! Gon
dolkozzunk el ezen a tanításon és 
igyekezzünk a Tóra útján menni, kü
lönösen mivel nagyon nehéz időszak 
előtt állunk. Vigyázzatok magatokra 
és egymásra! Iten áldjon bennete
ket! Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 
 

(5Mózes 28,2)





anításunk Yoav Akrich rabbi nevéhez fűződik.

ogyha szeretnénk megtudni, mi a  valódi külde
tésünk ezen a világon, akkor ehhez az első lépés 
az, hogy meg kell bizonyosodnunk arról, hogy va

lóban van küldetésünk a Földön, méghozzá éppen úgy, 
mint minden egyes embernek! Tudnunk kell, hogy senki 
sem pottyant csak úgy „véletlenül” erre a világra.

Láthatjuk, hogy mindenkinek megvan a maga egyedisé
ge, hiszen nincs két teljesen egyforma arc, még az egypetéjű 
ikrek esetében sem, és mindenkinek egyedi DNSe és egye
di ujjlenyomata van. Ebből is ráébredhetünk az Örökkévaló 
határtalan nagyságára, és arra, hogy csakis Ő 
képes ilyen rendkívül egyedi és nagyon bo
nyolult rendszert létrehozni, megalkotni.

Amikor már megbizonyosodtunk 
arról, hogy nekünk is – mint minden
ki másnak – van küldetésünk ezen a vilá
gon, azt kell megnéznünk, megvizs
gálnunk magunkban, hogy mihez 
van tehetségünk? Vissza kell tekin
tenünk emlékezetünkben akár az is
kolai időszak vagy az azt követő idő
szak emlékeire, hogy mi volt az, amiben 
sikeresek voltunk, amiben pozitív vissza
jelzéseket kaptunk másoktól és amikor azt 
mondták: „ez nagyon jó” vagy „ez nagyon hasznos volt 
számunkra”.

Alaposan meg kell néznünk, hogy amiben úgy gon
doljuk, tehetségesek vagyunk, azzal hajlandóak lennénke 
akár éjjelnappal is foglalkozni anélkül, hogy bármi hasz
nunk vagy nyereségünk származna belőle?

Hogyha valaki lelkesedéssel végzi választott munkáját, 
feladatát, akkor biztos, hogy ő nagyon jó lesz azon a terü
leten, és akár megélhetése is lehet belőle, de nem erre kell 
fókuszálni, hiszen nem ez a lényeg, hogy mennyi nyereség 
lesz vagy lehet belőle, hanem arra, hogy anélkül is hajlan
dóe dolgozni, hogy bármiféle különösebb anyagi haszon
ra, fizetségre tenne szert abból a tevékenységből?

Ha megvizsgáljuk magunkban, mi az a tevékeny ség, az 
a feladat, amiben nemcsak tehetségesek vagyunk és amit 
nemcsak örömmel végzünk akár éjjelnappal, de amiért 
hajlandóak vagyunk tiszta szívvel és lelkesedéssel lemon

dani bármiről, akkor biztos, hogy az a mi személyes külde
tésünk! Ezek után pedig az következik, hogy a tettek meze
jére lépünk, cselekszünk és végezzük azt a feladatot. Lehet, 
hogy ez az elején nem lesz könnyű – általában így történik – 
és lehet, hogy az elején nem is lesz különösebb sikerünk ab
ban a tevékenységünkben, de ettől nem kell megijednünk!

Van viszont egy fontos dolog, ami eldöntheti, hogy 
a küldetésünk sikeres lesze? Nincs olyan ember a vilá
gon, aki amikor keresi a küldetését, ne hallana a környe
zetétől negatív hangokat, például: „Nem vagy elég tehetsé
ges hozzá”, „Nincsenek meg a képességeid”, „Mit gondolsz 

te magadról, hogy ezt te meg tudod csinálni” vagy 
„Hagyd az egészet abba, ez nem neked való!”, 

stb. Ilyenkor kell a belső hangra hallgatni!

Ha a belső hang azt mondja: „igenis neked 
ez a küldetésed, te ebben jó vagy”, akkor 
nem szabad hagynunk, hogy a külső, 
negatív hangok megzavarjanak. Hiszen 
valószínűleg csak arról van szó, hogy 
az az illető nem vette észre azt a tehet

séget, azt a képességet, ami bennünk van. 
Nekünk viszont látnunk kell azt a különle

gességet, ami ott van bennünk, azt a tehetsé
get, ami az általunk végzett küldetéshez szüksé

ges. Előfordul, hogy statisztikai alapon érvelnek, hogy „te 
nem lehetsz sikeres ebben a dologban, mert...”, de ezzel sem kell 
foglalkoznunk, és nem szabad hagynunk, hogy ez megzavar
jon bennünket, hiszen a siker nem a statisztikákon múlik. Ha 
a belső hang azt mondja: „igenis te tehetséges vagy,  te ezt meg 
tudod csinálni, ez a te küldetésed!”, akkor semmiképpen sem 
hagyhatjuk, hogy bármi is eltántorítson attól a feladattól! Igaz, 
ez nem könnyű! Sőt, csak nagyon nehéz és kemény munkával 
lehet sikeresen elvégezni a küldetésünket, de ha hajlandóak va
gyunk erre a kemény munkára, akkor egészen biztosak lehe
tünk benne, hogy sikeresek leszünk benne!

Kívánom mindenkinek, hogy találja meg és vigye siker
re élete küldetését, és így legyen boldog, örömteli és teljes 
az élete! Iten áldjon benneteket! Ne felejtsétek, hogy igen 
nehéz időszakban vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy gon
doljunk másokra, a rászorultakra, és ne féljünk adni, mert 
minden, amit adunk, azt tulajdonképpen magunknak adjuk!

 
 
 

 
 


