


anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez 
fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek kö-
zött tanít a parancsolatok rejtett 
okairól. Vannak olyan paran-

csolatok, amelyeket nem értünk és van-
nak olyanok, amelyeket értünk, mert lo-
gikusak. Ilyen például a „tiszteld apádat 
és anyádat”  vagy a „ne lopj”, „ne ölj” és 
hasonló parancsolatok. Ezeket mindenki 
érti, megértésükhöz nincs szükség Tóra-
tudásra. A parancsolatokkal kapcsolatban 
nagy tévedésben vannak azok, akik úgy 
gondoldják: „Rendben, az ember és em-
ber közötti parancsolatokat értem, ezért 
ezeket megpróbálom betartani, viszont 
mivel az I-ten és ember közötti paran-
csolatokat – mint például a Shabbat vagy 
a kóserság tartása, a tfilin vagy a családi 
tisztaság előírásai – nem értem, számom-
ra nem is fontosak és ezért nem is aka-
rom ezeket betartani.” Ebben a gondolat-
menetben egy nagy tévedés  rejlik.

Egyébként fontos tudnunk, hogy az 
ember és ember közötti parancsolatokat 
sem lehet betartani anélkül, hogy ne ta-
nulnánk Tórát, hiszen, ha valaki példá-
ul talál egy elvesztett pénztárcát, akkor 
nem tudja, hogy pontosan mit is tegyen. 
Vagy honnan tudhatnánk, hogy mit je-
lent valójában az, hogy „tiszteld apádat 
és anyádat”, ha nem tanulnánk Tórát és 
nem ismernénk a Szóbeli Tóra magyará-
zatát ennek a parancsolatnak a gyakorla-
ti tartalmáról, mikéntjéről, vagyis arról, 
hogy az Örökkévaló mit vár tőlünk?

Egy egyetemista fiatalember egyszer 
azt kérdezte: „Én nem lopok, nem oko-
zok kárt másoknak, de nem tartom a 
Shabbatot, akkor rossz ember vagyok?”

A rabbi megkérdezte, hisz-e I-tenben? 
A fiatalember azt válaszolta: „Igen, hi-
szek!” – „Akkor számodra könnyebb lesz 
megérteni ennek a magyarázatát” – mond-
ta a rabbi, majd így folytatta –: „Ha kinyi-
tod a Tórát és megnézed, hogy mi a kü-
lönbség a lopás és a Shabbat megszegése 
közötti büntetésben, akkor láthatod, hogy 
a lopás elkövetőjének büntetése csupán az, 
hogy duplaannyit kell visszafizetnie. Vi-
szont, ha megnézzük a Shabbat megszegé-

séért járó büntetést, amire tizenkétszer (!) 
figyelmeztet a Tóra – ezzel felhívva figyel-
münket e bűn súlyosságára –, azt láthat-
juk, hogy ennek büntetéseképpen az em-
bernek hamarabb el kell hagynia ezt a 
földi világot, és ami még ennél is súlyo-
sabb, elveszíti az örök életet és az Örök-
kévaló elszakítja lelkét a népétől, ami óri-
ási fájdalom a lélek számára.”

Ebből is látható, hogy egy cselekedet 
megítélése más az Örökkévaló és más a 
mi emberi szemszögünkből nézve. Hiába 

mondja valaki azt, hogy „Én nem tartom 
a Shabbatot, de hiszek az Örökkévalóban”, 
hiszen az Örökkévaló a Tórájában leírta, 
hogy csak attól fogadja el, hogy hisz Ben-
ne, aki tartja a Tórát.

Felmerül a kérdés: miért nem fedte 
fel előttünk az Örökkévaló a parancso-
latok összes titkát, és azt, hogy milyen 
jutalom jár azok teljesítéséért?

Bölcseink azt a választ adják, hogy 
azért, mert ha tudnánk, hogy melyik pa-
rancsolatért milyen jutalom jár, akkor 
csak azokat a parancsolatokat teljesíte-
nénk, amelyekért nagy lesz a  jutalom. 

Van azonban ennek egy mélyebb ér-
telme is. Ebben a furcsa világban jóné-
hányszor érezhetjük azt, hogy igazság-
talan, ami történik, például amikor azt 
látjuk, hogy egy cáddik, egy igaz ember 
szenved, egy másik, gonosz embernek pe-
dig jól megy a sora. Fontos azonban meg-
jegyeznünk, hogy ebben a mai világban 

sokszor nem tudhatjuk, ki cáddik és ki 
gonosz ember! Előfordulhat, hogy vala-
ki cáddiknak néz ki és mégsem az, valaki 
mást pedig gonosznak nézhetnek, miköz-
ben egy igazi cáddik. Ilyen furcsa ez a mai 
világ! Azonban, ha arról van szó, hogy 
egy cáddik valóban cáddik és egy gonosz 
valóban gonosz, akkor jogosan merül fel 
a kérdés: Hogy létezik ez? Hogy lehetsé-
ges, hogy egy cáddik szenved?

Ennek az a magyarázata, hogy van 
olyan helyzet, amikor egy ember az előző 
életében, az előző reinkarnációjában el-
követett bűneiért a jelen reinkarnációjá-
ban, a jelen életében vezekel. Természete-
sen gyakran előfordul az is, hogy ebben a 
reinkarnációban történik olyasmi, amit ki 
kell javítani, és azért szenved, vagyis ve-
zekel valaki ebben az életben, hogy majd 
az eljövendő, igaz világba tisztán, tiszta lé-
lekkel kerüljön. És van olyan is, hogy egy 
cáddik azért vezekel, hogy ezáltal egy ma-
gasabb spirituális szintre kerüljön. Azu-
tán látunk olyat is, hogy egy Tóra szerint 
gonosznak számító embernek jól megy a 
sora, láthatóan nagyon jó élete van. Tud-
juk, hogy minden ember tesz micvákat, jó-
cselekedeteket, a gonosz emberek is, és az 
Örökkévalónak ki kell fizetnie a micvákért 
járó összes jutalmat ezen a világon, hiszen 
a gonosz ember számára a nehézség a túl-
világon kezdődik, ahol lehetséges, hogy az 
Örökkévaló el fogja szakítani lelkét a né-
pétől amiatt, hogy nem hitt Benne és nem 
hitt a túlvilági örök életben.

Mit jelentenek tehát valójában a pa-
rancsolatok rejtett okai? Azt, hogy nem 
tudhatjuk, hogy pontosan mi miért tör-
ténik, hogy miért vannak gyötrelmek az 
életünkben, hogy a jelenlegi vagy netalán 
az előző reinkarnációnk hibái, bűnei mi-
att. Egy dolgot azonban biztosan tud-
hatunk, mégpedig azt, hogy az Örök-
kévaló az egyetlen, aki látja a jövőt, és Ő 
mindig azt teszi velünk, ami a javunkra 
válik, akkor is, ha mi ezt nem látjuk és 
nem értjük. Kívánok mindenkinek min-
den elképzelhető jót, legyen mindenkinek 
békés, boldog Shabbatja! I-ten áldjon ben-
neteket! Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 





anításunk Yitzchak Fanger rabbi nevéhez fűződik.

allottam egy asszonyról, aki nehéz időszakon 
ment keresztül. Bár férj és gyermekek vették 
körül, volt háza és másoknak úgy tűnt, min-

den rendben van az életében, ő mégis úgy érezte és azt 
mondta, hogy nem jó az élete. Ezért arra gondolt, hogy 
ismét felkeresi és tanácsért fordul ahhoz az idős, bölcs 
asszonyhoz, akihez időnként el szokott járni tanácsot 
kérni. Ez az idős asszony nem volt sem pszichológus, 
sem szakember, viszont igazán bölcs asszony volt. 

Amikor a tanácsot kérő családanya 
elment hozzá, kiöntötte neki a szí-
vét és elpanaszolta, hogy: „Igazából 
megvan mindenem, van férjem, 
vannak gyermekeim, van házam, 
mégis úgy érzem, hogy nem jó az 
életem!”

A bölcs asszony türelmesen 
meghallgatta, majd azt mondta neki: 
„Úgy látom, a helyzet az, hogy nem ér-
tékeled mindazt, ami a közvetlen környe-
zetben van.” És valóban, sokszor – bár emberi ésszel 
felfogjuk, hogy van házas társunk, vannak gyerme-
keink, van házunk – nem érezzük eléggé annak a sú-
lyát, pozitív jelentőségét és nem értékeljük kellőképpen 
mindazt, amink van.

Ezért azt javaslom, hogy  minden este, lefekvés előtt 
gondoljunk vissza az elmúlt napunkra és  próbáljunk 
olyan momentumokat, olyan pillanatokat keresni és 
találni, amelyek napunk során jó érzésekkel töltöttek el 
bennünket. Idézzük vissza ezeket a helyzeteket, ezeket 
a pillanatokat, amelyek örömet szereztek nekünk. Az-
után pedig tegyük ezt meg minden egyes nap a hét fo-
lyamán. Majd a hét végén ismét idézzük vissza mind-
ezeket a héten velünk történt örömteli eseményeket, 
képeket, pillanatokat – és azt fogjuk látni és mondani: 
„Milyen jó az én életem!”

A tanácsot kérő családanya még a következőket is 
elpanaszolta: „Nem könnyű, sőt nagyon nehéz a fér-
jemmel. Igaz, hogy egy nagyon jó ember, aki szorgal-
masan dolgozik, igazán jó apa, de valójában egy kicsit 
más férjet képzeltem el magamnak, egy kicsit roman-
tikusabbat.” Ezt a házasságuk hetedik évében mondta.

Ezek után egy nap, amikor bement a konyhájukba, 
azt látta, hogy férje éppen felvág egy gyönyörű tortát. 
Minden gyermek ott állt, az egész család együtt volt, 
és akkor a férje a tortából vágott legnagyobb szeletet 

mindenki előtt odaadta neki. Azt mondta 
a feleség: „Nagyon meghatódtam, arra 

gondoltam, milyen csodálatos, tün-
déri férjem van. És az a helyzet és az 
az igazság, hogy eddig ezt nem vet-
tem észre, pedig mindig, minden 

nap ugyanezt tette... Innentől kezd-
ve igyekeztem észrevenni és értékel-
ni minden apró dolgot, apró cseleke-

detet, amelyet értem tett a férjem.”

Egy évvel később, a házasságuk nyolcadik 
évében érezte a férje először, hogy felesége elégedett 
vele. „Nyolc évbe telt, mire elkezdtem értékelni a fér-
jem apró cselekedeteit” – mondta a feleség.

Hát, jobb későn, mint soha!

Mindenkinek a környezetében történnek jó és po-
zitív dolgok – csak egyet kell tennünk, hogy odafigye-
lünk, észrevesszük, felismerjük és mintegy gondolat-
ban lefényképezzük ezeket az örömteli pillanatokat és 
egytől egyik mindegyiket „behelyezzük” egy-egy kép-
zeletbeli „fájlba” és „archiváljuk” ezeket elménk fájl-
rendszerébe! Utána pedig gyakran „vegyük elő” ezeket 
a „fájlokat”, ezeket a képeket, emlékeket! Ha elkezdjük 
az apró dolgokat értékelni az életünkben, hamarosan 
meglátjuk, hogy sokkal szebb és jobb lesz az életünk! 
Ehhez kívánok sok sikert mindenkinek!

 

 
 
 

 
  

 


