


anításunk, Meir Goldwicht rabbi 
nevéhez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk  többek 
között arról szól, hogy álmod

junk, de nyitott szemmel!

Mózes első könyvében sok álom 
szerepel. A Mikéc hetiszakaszban 
pedig a fáraó álmáról olvashatunk 
(1Mózes 41:1-7 és 17-24), ami külön-
leges magyarázatra szorul, ugyanis 
nagyon sok ember volt Egyiptomban, 
aki megpróbálta megfejteni ezt az ál-
mot, de a fáraónak egyik magyarázat 
sem tetszett. Azután jött József, aki 
olyan magyarázatot adott (1Mózes 
41:25-32), amire azt mondta a fáraó, 
hogy József szavaiban benne volt az 
Iten szelleme (1Mózes 41:38).

Mitől volt ennyire elragadtatva a 
fáraó? És miért kellett Józsefnek meg-
fejtenie a fáraó álmát, illetve miért 
kellett még az álomban látott éhínség 
túléléséhez is javaslatokkal előállnia?

A fáraó álmában volt hét kövér 
és hét sovány tehén, és a hét sovány 
tehén megette a hét kövér tehenet. 
A hét kövér tehénről azt írják, hogy 
azok szép tehenek voltak, a sová-
nyakról pedig az szerepel, hogy rút 
alakúak és vékony húsúak,  vagyis 
soványak voltak. József miután fon-
tolóra vette az álomban látottak je-
lentését, azt gondolta: „Az én édes-
anyám, Ráchel is nagyon szép, és az 
édesapám, Jákob hét évet szolgált és 

dolgozott az édesanyámért. Ráadásul 
az én nagynénémnek, Leának is hét 
fia van.” Ebből értette meg, hogy hét 
fiú testvére gyűlölte őt és ezért akar-
ták megölni. Így József nemcsak a fá-
raó álmát fejtette meg, hanem a sa-
ját életében történt eseményeket is 
megértette. Ezek után azt mondta, 
számára létfontosságú, hogy javasla-
tokat tegyen, hogy valódi megoldást 

ajánljon a közelgő hatalmas éhínség 
problémájának enyhítésére, mert ez-
zel olyan feladatot, olyan tisztséget 
kaphat Egyiptomban, amivel min-
denkinek és így a saját családjának, 
a saját népének is fog tudni segíteni.

A fáraót azonban egy másik 
probléma foglalkoztatta: azt nem ér-
tette, hogyan lehetséges, hogy a hét 
sovány tehén, miután képesek arra, 
hogy megegyék a hét kövér tehenet, 
mégis soványak maradnak.

József azt mondta: „Az álom meg-
fejtése nem tőlem származik, I-ten ad 
olyan feleletet, választ, ami a fáraó 
megelégedésére szolgál” (vö. 1Mózes 
41:16). A mi I-tenünk, a Világ Királya, 
mindennek a Teremtője! Ő teremtette 
a sötétséget és a fényt, az éjszakát és a 
nappalt, a rosszat és a jót, és mindent 
a világon Ő teremtett! Vagyis, „amit 
I-ten tenni akar, azt adta tudtára a fá-
raónak” (1Mózes 41:25). Tehát nem 
egymással háborúznak mindenféle is-
tenségek, hanem az Egy I-ten az, aki 
mindent elrendez a világban, és Ő az, 
aki megmutatta a fáraónak azt, ami 
hamarosan bekövetkezik.

Ezért mondta a fáraó József álom-
fejtésére, hogy abban I-ten  szelleme 
van, és ezáltal el kellett ismernie – 
Egyiptom spirituális tisztátalanságának 
a csúcsán –, hogy igenis Egy Iten van! 

Nekünk pedig álmodnunk kell, 
de nyitott szemmel! Helyes spirituá-
lis és materiális célokat kell kitűznünk 
magunk elé, és amit tennünk kell, 
azok a jócselekedetek, az adományok, 
a más embereknek való segítésnyújtás 
és természetesen az I-tenszolgálat.

Kívánom mindenkinek a lehető 
legjobbakat, és hogy mindannyian 
helyes célokat, helyes álmokat fogal-
mazzunk meg és azokat teljesítsük, 
hogy általuk egy jobb világban élhes-
sünk! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 

   

 

  





bben a tanításban egy olyan történetet szeretnék elmesélni, 
amelynek nagyon fontos üzenete van számunkra!

E történet főszereplői a török szultán és egy nagytekintélyű 
ortodox orvos, Nissim Rahamim. Miután a szultán fülébe jutott, 
hogy él ott egy híres orvos, meghívta őt a palotájába, majd miu-
tán személyesen is meggyőződött az orvosdoktor kivételes képes-
ségeiről és nagy tudásáról, kinevezte őt királyi orvosának. A szul-
tán nagyon kedvelte Nissim doktort és nagyon megbízott benne.

Egy nap a szultán magához hívatta és azt mondta: „Hallottam, 
hogy jövő héten ünneplitek Chanuka ünnepét, és hogy ezen az ün-
nepen gyertyákat gyújtotok. Nagyon szeretném látni ezt az ün-
nepet, ezért, ha van rá mód, szeretnék elmenni 
valamelyik nap hozzátok!” Nissim doktor ter-
mészetesen nagy örömmel meghívta a szultánt 
a házába és megbeszélték, melyik nap megy el hozzá.

A megbeszélt napon megérkezett a szultán Nis-
sim doktor házába, ahol látta az ünnepi gyertya-
gyújtást, hallotta az áldásokat és a chanukai dalokat.

A szultán nagyon okos ember volt és megkér-
dezte, hogy miért van egy gyertya magasabban a 
chanukai gyertyatartóban a többi gyertyánál? Nis-
sim doktor erre azt válaszolta, hogy az egy je-
lentéktelen gyertya, amit szolgagyertyának, 
héberül „sámás”-nak vagy „sámesz”-nek hív-
nak és ennek a gyertyának csak technikai fela-
data van, mégpedig az, hogy meggyújtsa a többi gyertyát.

A szultán azonban nem elégedett meg a válasszal és tovább 
kérdezősködött: „Hogyha ez tényleg csak egy jelentéktelen gyer-
tya, akkor miért teszitek magasabbra a többi gyertyánál és miért 
nem oltjátok el, mint ahogy ezt egy gyufával tesszük, miután el-
végezte a feladatát?”

Az orvos nagyon meglepődött a szultán kérdésén, mert ő 
maga sem gondolt erre ezideig, ezért szerette volna elterelni a fi-
gyelmét, de a szultán ezt nem hagyta. Sőt, azt gondolta, hogy a 
doktor eltitkol előle valamit, ezért megparancsolta, hogy három 
napon belül jelenjen meg a palotában és mondja el, hogy mi a va-
lódi válasz az általa feltett kérdésekre, különben nagy bajba so-
dorja magát és az ott élő zsidókat is. Ezután a szultán hirtelen fel-
kelt és elhagyta a doktor házát. Nissim doktor pedig egész éjjel 
álmatlanul forgolódott az ágyában, mert nem tudta, milyen vá-
laszt adjon a szultán kérdésére, hiszen azt ő maga sem ismerte.

Másnap reggel, mikor a zsinagógába ment, találkozott egy 
idős emberrel, aki ismerte őt, tudta, hogy mindig mosolyog, min-
dig boldog, most viszont azt látta, hogy kialvatlan és nagyon szo-
morú, ezért megkérdezte tőle, hogy mi a problémája? A doktor 

elmondta, milyen kérdést tett fel neki a szultán, és hogy ő maga 
sem tudja a választ. Az idős ember pedig így szólt: „Én elmon-
dom neked a választ! A szolgagyertya a többi gyertya meggyúj
tását nem önmagáért teszi, egyetlen célja az, hogy meggyújtsa 
és megvilágítsa a többieket! Egyedül csak adni akar másoknak, 
azért, hogy a többi gyertya égjen és világítson. Aki ilyen, aki 
csak ad másoknak és nem gondol önmagára, azt természete
sen fel kell emelni és annak a fénynek a többi gyertya fényével 
együtt kell világítania! Nem véletlen tehát, hogy ez a gyertya ma-
gasabban van, mint a többi gyertya. Bár szolgagyertyának hívjuk, 
nagyon fontos feladatot lát el!”

„Igen, ez már elfogadható válasz lesz a szultán szá-
mára” – gondolta Nissim doktor, majd köszöne-
tet mondott az idős embernek, és hálát adott az 

Örökkévalónak, hogy segített találkozni ezzel a bölcs 
emberrel, akitől megkapta a választ a szultán által fel-
tett kérdésre.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem oltjuk el a 
szolgagyertyát, szeretnék még egy történetet el-
mondani. Egy apa egy erdőben kirándult a fi-
ával, amikor egyszer csak nagy zajt hallottak. 
Megkérdezte a fiától: „Mitől lehet szerinted ez 

a zaj?” A fia azt válaszolta: „Valószínűleg egy sze-
keret húznak.” Aztán azt kérdezte az apa: „Sze-
rinted ez a szekér üres vagy tele van?” A fiú azt 
felelte: „Honnan tudhatnám, hiszen nem láttam 

és nem látom ezt a szekeret.” Az apa erre azt mondta: „Majdnem 
biztos vagyok benne, hogy ez a szekér üres, hiszen, ha tele lenne, 
nem csapna ekkora zajt.”

Ez a történet arra is megtanít bennünket, hogy vannak közössé-
geinkben is olyan emberek, akik nagy zajt csapnak, akik mindig ma-
gukra irányítják a figyelmet, közben pedig „üresek”. Olyan ez, mint 
az adománygyűjtő doboz, amibe fémpénzt dobunk. Ha a doboz 
üres, akkor a beleeső fémpénz nagy zajt csap, ám ha tele van, akkor 
alig lehet hallani a fémpénz esésének a hangját. Ugyanígy a szolga-
gyertya is szépen, csendben végzi a feladatát, nem hívja fel magára a 
figyelmet, nem kerül címlapra, csak szépen, csendben meggyújtja a 
többi gyertyát. Éppen ezért nem szabad eloltani, hiszen csodála
tos példát mutat azzal, hogy nem magára gondol, hanem a töb
bi gyertyára, ezért az ő példáját mindig ki kell emelnünk!

Bízom benne, hogy mindnyájan úgy fogunk élni, gondolkod-
ni és viselkedni, mint a szolgagyertya és nem mindig magunk-
ra gondolunk és nem csak magunkról gondoskodunk, hanem 
másokról is és másoknak is adunk, amit csak tudunk! Chanuka 
Szameah! Boldog Chanuka ünnepet kívánok mindenkinek!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 


