


anításunk, ami az élet énekéről szól, 
Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek  között 
arról szól, hogy az ember nagysá-

gát az mutatja meg, hogy képes 
az életében megkülönböztetni az igazán 
fontos dolgokat a lényegtelen dolgoktól.

Jákob ősapánk, hogy kifejezze külön-
leges szeretetét József iránt, ajándékozott 
neki egy tarka csíkos köntöst (1Mózes 
37:3). Ha csak felületesen nézzük ezt az 
eseményt, úgy vélhetjük, hogy ez a kön-
tös nagyon sok córeszt és bajt hozott Jó-
zsefre, hiszen a testvérei emiatt irigy-
kedtek rá, gyűlölték őt, összeesküdtek 
ellene, bedobták egy kígyókkal és skor-
piókkal teli gödörbe, majd eladták rab-
szolgának az izmaelita kereskedőknek, 
így került Egyiptomba, ahol a fáraó ud-
vari tisztje megvette, később pedig József 
hosszú időre börtönbe is került.

Azonban, ha nem felületesen néz-
zük, hanem mélyebben megvizsgáljuk 
mindezeket, akkor megláthatjuk, hogy 
pont ez hozott áldást József számára – 
hiszen ennek érdemében vált Egyiptom 
második emberévé –, így mentette meg 
később, a nagy éhezés idején nemcsak a 
saját családját, de az egész zsidó népet.

Tehát a tarka csíkok nem véletlenül ke-
rültek József köntösére! Ezek nélkül csak 
egy sima köntös lett volna, ám ezek a csí-
kok tették a köntöst széppé és kivételessé.

Ugyanígy van ez az élet különböző te-
rületein, például a dallamok esetében is. 
Éppen az ingadozások, a hajlások, hajlí-
tások – az emelkedők és a lejtők – teszik 
kellemessé, a fülünk számára élvezhetővé 
a dallamokat. Hiszen ha egy dallam egy-
síkú, vagy ha egy rajz csak egyetlen vo-
nalból áll, akkor az élvezhetetlen. Ahhoz, 
hogy élvezetes lehessen, meg kell „tör-
ni”, meg kell hajlítani az útját – így vál-
hat a végén élvezetessé az eredmény, akár 
egy dalról, akár egy rajzról, akár az éle-
tünkről van szó! Mert ugyanígy, létünk 
ingadozásai hozzák létre életünk éne-

két! Minden nem várt probléma után 
fel emelkedünk és általuk fejlődik egyre 
jobban és jobban spirituális életünk! 

Ahogyan ez a vetőmag esetében is 
történik! Amikor elvetünk egy magot 
a földbe, akkor a mag először hanyat-
lásnak indul, elrothad a földben és csak 
utána lesz belőle új élet, zöld, friss hajtá-
sokat hozva elő a földből.

Ha mi egész életünkben csak pihen-
nénk, ha nem lennének nehézségeink, 

szenvedéseink, vagy akár fordítva, ha nem 
lennének örömeink és sikereink, akkor 
– ezek hiányában – nem lennénk képe-
sek fejlődni, és nem tudnánk kialakítani a 
spirituális életünket. Így hát ezek a prob-
lémák, nehézségek és szenvedések terem-
tik meg annak lehetőségét, hogy képesek 
legyünk emelkedni és ki tudjuk alakítani 
a saját fejlődőképes spirituális világunkat.

Ezeket alapul véve, ha például a há-
zastársunkkal egy megpróbáltatást jelen-
tő helyzetbe kerülünk, akkor tekintsünk 
erre lehetőségként és örüljünk neki, mert 
ha sikerül ezt a helyzetet megoldanunk, 
akkor általa a személyiségünk is épülni, 
növekedni, fejlődni fog és emelkedni fo-
gunk a spirituális életünkben is.

Fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk 
megállítani – vagy még inkább megelőz-
ni – az összeomlást, amikor nehézségek, 
problémák adódnak az életünkben?

Összeomlás akkor következik be, ha 
valaki csak a saját gondolataira fókuszál-
va arra a következtetésre jut, hogy csőd-
be ment az élete és úgy érzi, abból már 
nincs kiút. Ilyenkor teljes elkeseredés le-
het úrrá az emberen, és úgy gondolhat-
ja, hogy már semminek, így az életének 
sincs semmi értelme. Ez azonban azért 
jelentkezik ilyen erős érzelmi válságként, 
mert az illető nem tudja, hogy ez a fizikai 
világ csak egy folyosó, ami a túlvilági 
élethez vezet bennünket. És nem tudja, 
hogy a micvák gyakorlása, a Tóratanu-
lás, a jócselekedetek és az adományok 
sokkal többet érnek, mint bármilyen 
vagyon felhalmozása ezen a világon. 

Amikor ezt megtanultuk, ezzel együtt 
azt is fogjuk tudni, hogy az életben adó-
dó nehézségek és megpróbáltatások 
azért vannak, hogy megtisztítsák a lel-
künket, és így majd tiszta lélekkel ér-
kezhessünk meg a túlvilágra. Azt is ta-
pasztalni fogjuk, hogy ennek a világnak 
a problémái már nem is olyan nagyok és 
még örömmel is fognak eltölteni, mert 
tudjuk, mi a céljuk az életünkben. Ennek 
a világnak az élvezetei nagyon, de nagyon 
picik azokhoz az élvezetekhez képest, 
amelyek a túlvilágon várnak ránk! Mind-
ezek ismeretében a nehézségeket már a 
spirituális fejlődésünkre fogjuk fordítani.

Igazán bölcs ember tehát az, aki meg 
tudja különböztetni a fontos, lényeges 
dolgokat a lényegtelenektől, és így ké-
pes az életét a Tóratanulásnak, a jócsele-
kedeteknek, az adományok és a micvák 
gyakorlásának szentelni. Ígéretet kap-
tunk az Örökkévalótól arra vonatkozóan 
is, hogy aki így éli az életét, annak nem-
csak a túlvilágon, de már itt, ezen a vilá-
gon is sokkal szebb és jobb lesz az élete!

Kívánom mindnyájunknak, hogy sa-
ját életünk énekében – a nehézségek és 
problémák ellenére is – legyünk képesek 
a személyiségünket és a spirituális életün-
ket fejleszteni és egyre magasabb szinte 
emelni. Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 

 





anításunk Ábrahám Jichák rabbi nevéhez  fűződik.

gy rabbi elhatározta, hogy elmegy Elazar  Shach 
rabbihoz (1899-2001), zc’’l, ezért fogott egy taxit, 
beült és a sofőrnek beszélni kezdett Shach rabbi 

nagyságáról. A taxisofőr nem volt vallásos, így nem sokat 
értett az elmondottakból, de azt kérdezte: „Ez a rabbi ad ál-
dásokat is?” Miután azt a választ kapta, hogy természetesen 
igen, ezt mondta: „Akkor én is megyek!” Így a taxisofőr el-
ment a rabbival. Amikor odaérve beléptek, a taxisofőr az  
első akart lenni, amit a következőkkel indokolt: „Rabbi, 
nekem azonnal szükségem van egy fontos  áldásra, mert 
a macskám otthon nagyon beteg!”

Gondoljunk bele, hány rabbinak len-
ne türelme egy ilyen zsidó emberhez? A 
leg többen talán dühösen így felelnének: „Nor-
mális vagy? Egy Mi sebérách imát akarsz [amely-
ben arra kérjük az Örökké valót, hogy gyógyítsa meg a 
betegeket] egy macska részére, ezért jöttél el nem-
zedékünk egyik legnagyobb rabbijához?”

Shach rabbi azonban nagyon türel-
mes ember volt. Odament könyvtára egyik  polcához, le-
vett egy imakönyvet és elkezdte mondani a Mi  sebérách 
imát: „Mi sebérách ávoténu...” („Aki megáldotta őseinket...”). 
Amikor az ima egy bizonyos részéhez ért, megkérdezte, hogy 
a macska hím vagy nőstény? Miután megtudta, hogy nős-
ténymacskáról van szó, folytatta az imát, majd megkérdezte, 
hogy hívják, mire a taxisofőr megmondta, hogy a macska neve 
„Liza”. A rabbi ezek után azt kérdezte, hogy „bát?”, vagyis azt, 
hogy hívják az anyját a macskának – mert amikor a betegeink 
gyógyulásáért imádkozunk, akkor nemcsak a betegnek, ha-
nem a beteg édesanyjának a nevére is szükség van. „Honnan 
tudjam?” – válaszolta a sofőr, mire  így szólt a rabbi: „Sajnálom, 
de így nem tudok Mi sebérách imát mondani a macskáért! Mi-
vel azonban a Tóra szigorúan tiltja, hogy bármilyen fájdalmat is 
okozzunk egy állatnak, ezért egy egyszerű áldást fogok monda-
ni, hogy gyógyuljon meg és legyen egészséges a macska.”

A rabbi, aki a taxisofőrrel együtt utazott, azt mondta: 
„Ebből az esetből egy nagyon fontos dolgot tanultam! Izra-
el népének vannak gyökerei, amelyek nemzedékről-nem-
zedékre adódnak át azáltal, hogy a zsidó családok tanítják 
a gyermekeiket, akik folytatják a zsidó hagyományok őr-
zését. Minden zsidó embernek vannak gyökerei, vannak 
ősei és e gyökerekre – ősapáinkra: Ábrahámra, Izsákra 
és Jákobra – emlékezünk az imádságainkban is. 

Mi egy egységet alkotunk, és mi vagyunk az egyetlen nép, 
amely képes a gyökereit a genetikai egyezőségeken keresztül 
bizonyítani és visszavezetni egészen a Tóraadás nemzedékéig.  
Mi mindannyian elválaszthatatlan láncszemei vagyunk en-
nek az örök láncolatnak. Az állatoknál nincs ilyen felmenői 
kötelék, a legtöbb állat nagyon hamar magára hagyja kölyke-
it, hogy azok minél előbb önálló és önmagát megvédeni képes 
egyedekké válhassanak. Ezenkívül az állatok, az ösztöneiktől 
vezérelve, csak a mának, a pillanatnak élnek, és ha véget ér az 
életük, számukra mindennek vége, nincs folytatás.  Az embe-

rek, és benne a zsidó emberek azonban egy örök láncolatnak 
a részesei... Ha egy zsidó ember meghal, akkor sincs vége 

az élettörténetének, hiszen tovább él a kö-
vetkező nemzedékekben, akik folytatják a 

hagyományok őrzését, sugározzák a Tóra fé-
nyét, és a mic vák gyakorlásával segítenek az 

elhunyt lelkének, az elhunyt pedig imádkozik a 
a következő generációkért. Így mi mindannyi-

an – a fenti és a lenti világban élők – folyama-
tosan és állandóan össze vagyunk kötve!

A zsidó embereknek az örök élet sze-
rint kell élniük, hiszen ahhoz tartoznak! Nem azért va-

gyunk itt ezen a világon, hogy csak néhány évtizedet él-
jünk és azután mindennek vége legyen. Ez az állatok léte, 

mert számukra nincs túlvilági élet. Nekünk, embereknek 
azonban van! És tisztában kell lennünk azzal, hogy a földi cse-
lekedeteink határozzák meg a túlvilági életünk minőségét!

Ez a fizikai világ csak egy folyosó ahhoz, hogy oda-
érjünk a nappaliba! És hogy valóban odaérjünk – ez a mi 
feladatunk! Mindig emlékeznünk kell rá, hogy egy örök 
láncolathoz tartozunk: három ősapánk, négy ősanyánk 
és egy egész nép áll mögöttünk! Tudnunk kell, hogy ez 
egy örök kötelék, ami kivételes és óriási dolog! Azt ajánlom 
mindenkinek, hogy ismerje meg a saját vallását és mind-
nyájan legyünk tudatában annak, hogy hová tartozunk!

Bízom benne, hogy minél többen meg akarják és meg 
fogják ismerni saját gyökereiket, azt, hogy hová is tartozunk, 
milyen értékes és örök láncolat részesei vagyunk, és hogy ez 
a fizikai, földi világ valóban csak egy folyosó a túlvilági élet-
hez! Kívánok minden elképzelhető jót! Ne feledjük, hogy egy 
nagyon nehéz időszakhoz közeledünk, és csak a Tóratanulás 
és a jócselekedetek segíthetnek nekünk, mert minden, amit 
másoknak adunk, azt valójában magunknak adjuk!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 

 


