


anításunk Yosef Benita rabbi nevé-
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között arról szól, hogyan kell 

hidat építenünk emberi 
kapcsolatainkban.

Mesélik, hogy volt egyszer egy 
testvérpár, akik nemcsak testvérek, 
hanem nagyon jó barátok is voltak, de 
aztán valami kis apróságon úgy össze-
vesztek, hogy többé szóba sem álltak 
egymással. A fiatalabb testvér ajtaján 
egy nap egy ismeretlen ember kopog-
tatott. Miután ajtót nyitott és megkér-
dezte tőle, hogy miben segíthet, az 
idegen azt válaszolta: „Asztalos va-
gyok, és érdeklődöm, nem tudna-e 
valamilyen munkát adni? Nincs-e 
valami megjavítani vagy elkészíteni 
való?” A fiatalabb testvér azt válaszol-
ta: „Nézze meg, a házammal szemben, 
az út túloldalán lakik a testvérem, aki 
a háza elé épített egy falat, hogy még 
véletlenül se lássam őt. Én azt kérem, 
hogy építsen egy annál magasabb, egy 
dupla olyan magas falat, hogy ő se lát-
hasson engem még véletlenül se.”

Az asztalos elővette a szerszámait 
és nekilátott a munkának... Ám nem 
falat épített, hanem egy hidat. Ami-
kor elkészült vele, a fiatalabb testvér 
elindult a hídon, és amikor a köze-
pére ért, ott a testvérével találkozott. 
Mikor meglátták egymást, sírva fa-
kadtak, összeölelkeztek és kibékültek.

Az asztalos összeszedte a szerszá-
mait és indulni készült, amikor meg-
kérdezték tőle a testvérek, hogy nem 
tudna-e még más munkákat is elvé-
gezni náluk. Azt válaszolta: „Nem 
tudok, mert még nagyon sok hidat 
kell megépítenem!”

Ez a kis mese kapcsolódik  József 
és testvéreinek a történetéhez.  Ebben 
a hetiszakaszunkban olvassuk, hogy 

 József felfedi magát a testvérei előtt, 
majd megkérdezi tőlük: „Él-e még 
atyám?” (1Mózes 45:3) A testvérek 
azonban nem bírtak válaszolni a kér-
désre, annyira megijedtek és attól tar-
tottak, hogy József bosszút fog állni 
rajtuk azért, amit vele tettek. József 
azonban így szólt hozzájuk: Ti rosszat 
gondoltatok rólam, de HaShem jót 
gondolt rólam (vö. 1Mózes 45:4-11).

Hogy létezik, hogy József nem 
akarta visszaadni, nem akarta meg-

bosszulni mindazt, amit a testvérei 
vele tettek?

Úgy, hogy József mindig az em-
berek belső tulajdonságait nézte, 
és tudta, hogy neki át kellett men-
nie mindazokon a nehézségeken, 
amelyek az életében adódtak, hogy 
ő lehessen Egyiptom második em-
bere. A testvérei azonban nem tud-
ták, hogy minden azért történt, hogy 
Józsefből Egyiptom második embe-
re lehessen és nem tudták azt sem, 
hogy József ugyanolyan ember ma-
radt, mint amilyen mindezen nehéz-
ségek előtt volt.

Életünk során valamilyen formá-
ban egy kicsit mi is mindannyian át-
éljük József történetét, hiszen elő-
fordul néha, hogy azt gondoljuk, a 
másik ember valami rosszat tett ne-
künk, de aki úgy él, hogy hisz az 
i-teni gondviselésben és tudja, 
hogy semmi sem történik véletle-
nül, az az ember teljesen másként 
fog gondolkodni mindenről, ami 
vele történik ezen a világon.

Bízom benne, hogy minél töb-
ben úgy fogjuk látni és szemlél-
ni ezt a világot, hogy abban semmi 
sem történhet anélkül, hogy arra az 
Örökkévaló, HaShem ne adott  volna 
engedélyt! Kívánok mindenkinek 
minden elképzelhető jót! Shabbat 
Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

   

 

  

 
 





anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez fűződik.

bben a tanításban egy történetet szeretnék elmesél-
ni, amelynek nagyon fontos üzenete van számunkra!

Minden ember lelkének van gyökere a fenti világban, 
és mindenki azért jön le erre a földi világra, hogy kijavít-
sa a hibáit, vagyis hogy az ő tikkunját megtegye, elvégez-
ze. Van, aki azért jön le, hogy Talmudtudós legyen, van, aki 
azért, hogy a Kabbala bölcsességeiben legyen jártas, van, 
aki azért, hogy adományokat adjon, és van, aki azért, hogy 
adományokat gyűjtsön, aztán vannak olyan is, akik azért 
jönnek le erre a világra, hogy örömet szerezzen másoknak, 
vagy hogy szórakoztassanak másokat.

Minden ember kap saját „szerszámos-
ládát” megfelelő eszközökkel – tehetség-
gel – megtöltve. Például a villanyszere-
lő vagy a festő azt kapja, amire szüksége 
van ahhoz, hogy az ő saját szakmáját vé-
gezhesse. Mindenkinek meg kell keres-
nie az ő saját „szerszámosládáját” és fel kell fe-
deznie, hogy abban milyen eszközök vannak, 
és azokat kell mindannyiunknak használnunk!

Van, aki olyan dolgokat csinál, ami ellentétes a saját lel-
ki gyökerével, például, ha valakinek adományokat kellene 
adnia, de ezt nem teszi, nem ad. Ilyen esetben az az ember 
mindig szomorú lesz, de nem fogja tudni, hogy miért.

Minden embernek meg kell keresnie, hogy hol van az 
ő lelkének a gyökere és mi az ő tikkunja, mi az, amit eb-
ben az életben ki kell javítania. Ha ezt megtalálja és annak 
megfelelően cselekszik, akkor nagyon jó lesz az élete! 

Akiben nincs lelki béke, akinek állandó konfliktusa van 
önmagával és olyan dolgokat tesz, ami a lelke gyökerével el-
lentétben áll, annak az embernek, sajnos, nem lesz jó élete.

Pinto rabbi mesélte a következő történetet:

›Húsz évvel ezelőtt Amerikába mentünk, hogy adomá-
nyokat gyűjtsünk a Tóratanulók számára. Elmentünk egy 
nagyon gazdag professzorhoz, akivel kapcsolatban azt re-
méltük, hogy ő majd segíteni, adományozni fog.

A professzor azt kérte tőlem, hallgassam meg, ahogyan 
a kislánya zongorázik. A kislány zongorázása közben lát-

tam a szülőket, milyen élvezettel figyelik és hallgatják gyer-
mekük zongorajátékát, és mennyire büszkék rá.

Ezután, amikor beszéltem a kislánnyal, ő elsírta magát. 
Megkérdeztem tőle, miért sír, amire azt válaszolta: „Azért, 
mert bár a szüleim nagyon szeretik, amit csinálok, de én 
nem szeretek zongorázni, én mást szeretnék csinálni! Tu-
dom, hogy ők örülnek neki és büszkék rám, de én utálom 
ezt és mást szeretnék csinálni.” Ezeknek a szülőknek a kö-
vetkező száz nemzedék jólétéhez elegendő pénze volt.

A kislánnyal folytatott beszélgetés után odamentem az 
édesapjához és azt mondtam neki, hogy nem sza-

bad a kislányára ráerőltetni, hogy minden-
áron zongorázzon, mert ő nem szereti ezt 

csinálni, sőt teljesen mást szeretne, méghoz-
zá nővér szeretne lenni. Később egyébként 

nővér is lett belőle.

Igaz, hogy a szülei élvezték és szerették, 
viszont a kislányuk szenvedett tőle.‹

Sajnos, sokszor előfordul, hogy a szülők rá-
erőltetik gyermekükre azt, amit ők szeretnének, 
például, hogy a gyermek legyen pilóta, ügyvéd 

vagy orvos, ami számukra azért fontos, mert meg akarnak 
felelni a társadalmi elvárásoknak és a barátaik előtti presz-
tízsnek. Közben pedig nem figyelnek arra és nem veszik 
észre, hogy ezzel milyen sok nehézséget okoznak gyerme-
küknek és milyen rossz neki, hogy azt kell csinálnia, amit 
nem szeret. Ezzel sajnos megkeserítik az életét, és mivel 
nem teheti azt, amit szeretne, szomorú lesz és nem talál 
semmi örömöt az életében. Éppen ezért nem szabad a szü-
lőknek a saját vágyaikat ráerőltetni a gyermekeikre.

Bízom benne, hogy mindnyájan meg fogjuk találni a 
lelkünk gyökerét és azt, amit itt a földön ki kell javítanunk, 
hiszen nagyon fontos, hogy ezt megtaláljuk, és utána min-
den erőnkkel azon dolgozzunk, hogy ezt a kijavítást elvé-
gezzük! És ugyanígy igyekezzünk megtalálni a gyerme-
keink lelkének a gyökerét is és segítsük őket abban, hogy 
megtalálják a számukra rendelt feladatot, hivatást, mert ak-
kor, ha ezt megtaláljuk – mi és a gyermekeink is –, akkor 
biztos, hogy boldog életünk lesz nekünk is és a gyermeke-
inknek is!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 


