


anításunk Michael Cohen rabbi ne-
vé hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban töb
bek között arról tanulhatunk, 

hogy a világon minden a 
Teremtőtől van!

Bo hetiszakaszunk az  egyiptomi 
tíz csapásból az utolsó hármat írja 
le, melyeket a Teremtő a fáraóra és 
Egyiptomra mért. A tíz csapásból 
a legdrámaibb a legutolsó: az első
szülöttek halála. 

Az Örökkévaló azt mondta  Izrael 
népének: Kivezettelek benneteket 
Egyiptomból, és Én mindenhol ott 
vagyok! Ott is jelen vagyok, ahol úgy 
érzed, hogy valami jó történt veled, 
és ott is jelen vagyok, ahol úgy gon-
dolod, hogy valami nem jó dolog 
történt veled! Én minden esetben ott 
vagyok! Ott voltam veletek Egyip-
tomban az első csapástól az utolsó 
csapásig, és mindvégig ott voltam 
azalatt a 210 esztendő alatt is, amíg 
az egyiptomi rabszolgaság tartott.

Azt mesélik, hogy egyszer, ami
kor Segal rabbi adománygyűjtő kör
útra utazott, a repülőgépen egy olyan 
zsidó fiatalember ült mellette, aki 
szintén adománygyűjtésre indult, de 
részéről ez volt az első ilyen alkalom. 
A rabbinak őszintén elmondta a ké
telyeit, mennyire tart tőle, vajon si
kerrel járe, vajon össze tudjae gyűj
teni a szükséges pénzösszeget? 

– „Mondd, miért csinálod ezt?” 
– kérdezte tőle a rabbi.

– „A Tóra fennmaradásáért!” – 
válaszolta a fiatalember.

– „És van esetleg valami más oka 
is annak, amiért ezt teszed?” – tuda
kozódott tovább a rabbi.

– „Semmi más, ez az egyetlen 
oka!” – felelte a fiatalember.

– „De biztos, hogy nem húzó
dik meg mögötte valami más szán
dék is?” – tette fel ismételten a kér
dést a rabbi.

– „Az egyetlen dolog, amiért ezt 
teszem, az a Tóra fennmaradása!” – 
válaszolta most is határozottan. Erre 
a rabbi azt kérdezte tőle: 

– „Hiszel az Örökkévalóban?” 

– „Rabbi, hogy kérdezhetsz ilyet? 
Hiszen életem egyetlen célja segíteni 
a zsidóság és a Tóra fennmaradását!”

A rabbi ezek után a következőket 
mondta a fiatalembernek: 

„Akkor adok neked egy jó taná
csot! Amikor belépsz egy gazdag em
ber házába, hogy adományt kérj tőle, 
akkor úgy nézz bele a gazdag ember 
szemébe, hogy közben HaShemmel 
beszélsz. Azt mondd a Teremtőnek:  
Te vagy az Egyetlen! Senki más, 
csakis Te döntöd el, hogy ez a gazdag 
ember mennyi adományt fog adni.” 

Utólag elmesélte a fiatalember, 
hogy pontosan így tett és minden al
kalommal, amikor csak  felkeresett 

egy gazdag embert, nagyon nagy 
adományt kapott. Ezt tette tehát: be
lenézett a gazdag ember szemébe, 
közben pedig minden alkalommal 
HaShemmel, a Teremtővel beszélt! 

Amikor elérkezett az adomány
gyűjtő körútjának az utolsó állomásá
ra, ahol a családjával, a rokonságával 
és a barátaival találkozott, azt gondol
ta, hogy ilyen közegben teljesen feles
leges a Teremtővel beszélnie, elég lesz, 
ha a család gazdag embereivel és ba
rátaival beszél. Elmesélte nekik a jesi
va működtetésének nehézségeit, hogy 
milyen nehéz ma egy tanházat fenn
tartani és milyen nagyon nagy szük
ség van pénzbeli támogatásokra, ado
mányokra és mindezeket hosszasan 
és részletesen ecsetelte... A találkozó 
végén az egyik gazdag rokon kivett a 
pénztárcájából egy 50 dollárost és mi
közben átnyújtotta, azt mondta neki: 
„Sok sikert!” Ekkor értette meg a 
fiatal ember, hogy valóban csakis Egy-
valakivel érdemes beszélni! Nem a 
rokonokkal, nem a barátokkal, csakis 
a Teremtővel, mert Ő fogja eldönteni, 
hogy mennyi adományt kap majd és 
egyedül Ő dönti el azt is, hogy lesze 
megélhetése, és hogy az milyen lesz, 
hogy lesze egészsége, lesze család
ja, felesége, hogy hány gyermeke lesz. 
Mindent a Teremtő fog eldönteni!

Ezért azt javaslom nektek, hogy ti 
is beszéljetek a Teremtővel, az Örök-
kévalóval, mert egyedül Ő dönt ar-
ról, hogy milyen életetek lesz, persze 
az alapján, ahogy a szabad akarato
tokkal cselekedtek. Kívánom minden
kinek, hogy minél többet beszéljen 
a Teremtővel és hogy az Örökkévaló 
minél több kívánságunkat teljesítse! 
Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 





anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez fűződik.

an egy olyan alap dolog, amit mindenkinek 
tudnia kell: nincs olyan ember a világon, aki 

valamikor ne tett volna valamilyen jócseleke-
detet az életében, akár a szüleivel, akár a barátaival, 
akár a munkatársaival, akár a szomszédaival... tehát 
nincs olyan ember, aki valakivel ne tett volna valami 
jót, akinek ne lenne jócselekedete!

Sajnos azonban előfordul, hogy egy bizonyos idő 
után valaki megbánja azt a jót, amit tett és arra gon
dol: „Vajon miért is segítettem annak az embernek? 
Miért adtam neki adományt?” Rámbám (Majmoni-
dész, Rabbi Mose ben Majmon, 11381204) 
zc’’l azt mondja – és ezt nagyon fontos 
tudnunk –, hogy abban a pillanatban, 
amikor valaki ezt kimondja, amikor 
felteszi a kérdést, hogy „miért segítet-
tem?” és megbánja, hogy így tett, ez-
zel a jócselekedetének minden érde-
mét, minden micva értékét elveszíti.

Ráchel ősanyánk odaadta Jákobot, a sze
relmét, a férjét a testvérének, Leának csak azért, 
hogy testvére meg ne szégyenüljön. Ki az a nő a vilá
gon, aki erre képes lenne? Szerintem nincs ilyen em
ber! Történhetett volna úgy is, hogy nem engedi át a 
férjét, ő maga összeházasodik Jákobbal, majd miu
tán tíz évig nem születik gyermekük, elválnak. Ráchel 
azonban nem így cselekedett! Ő odaadta a férjét! 

Később pedig panaszkodhatott volna, és mond
hatta volna, hogy: „Lám, odaadtam a szerelmemet, és 
így neki már van öt gyermeke, de nekem még nincs 
egy sem.” Ráchel azonban nem panaszkodott, sőt egy
általán semmiért sem panaszkodott. Ellenkezőleg! A 
testvére, Lea ráadásul még meg is sértette őt. Ami
kor Ráchel segítséget kért az unokatestvéreitől, Lea 
azt mondta neki: „Nem elég, hogy elvetted a férjemet, 
még az unokatestvéreimet is el akarod venni?” 

A legtöbb ember erre rögtön kifakadt volna dühé
ben, és azt mondta volna, hogy: „Nem szégyelled ma
gad! Én adtam oda neked a férjemet!” Ráchel azonban 
csendben maradt. Egyetlen szó sem hagyta el a száját.

Bölcseink azt mondják, Ráchel cselekedetének óriási 
jelentősége volt Izrael népének a sorsára vonatkozóan. 
Ugyanis amikor Menasse a Szentélybe bálványszobrot 
állított (vö. 2Krónikák 33:7), a Teremtő el akarta pusz
títani az egész népet. Ekkor jött Ábrahám és így szólt 
az Örökkévalóhoz: „Ne pusztítsd el a népet, én a gyer
mekemet akartam feláldozni Érted!” A Teremtő azon
ban azt válaszolta: „Ez ennél nagyobb bűn!” Jött Izsák és 
így szólt: „Én magamat akartam föláldozni!” Erre is azt 

mondta a Teremtő: „Ez nem elég!” Ezután jött 
Jákob és így szólt: „Tőlem származik mind a ti

zenkét törzs!” De a Teremtő ismét azt mondta: 
„Ez nem elég érdem, ez ennél sokkal nagyobb 

bűn!” Mindezek után pedig jött Ráchel és így 
szólt: „Én odaadtam a férjemet, a szerel
memet a testvéremnek csak azért, hogy 
ő ne szégyenüljön meg. Utána ő meg
bántott, megszégyenített engem, de én 

csendben maradtam, nem szóltam egyetlen 
szót sem.” A Teremtő erre azt mondta: „Ennek érde

meként megbocsátok a népnek!”

Ez egy rendkívül fontos üzenetet közvetít számunk
ra! Amikor teszünk valamilyen jócselekedetet, mic-
vát, akkor azt soha ne bánjuk meg! Tegyünk minél 
több jót, de soha ne gondoljunk arra, hogy „vajon 
miért tettem ezt?” vagy hogy „kár volt neki adni, 
kár volt neki segíteni”, mert ezzel elveszítenénk az 
egész jócselekedet micva értékét.

Adja a Teremtő, hogy mi mindnyájan minél több 
micvát, minél több jócselekedetet teljesítsünk, hiszen 
ezekre olyan nagy szükség van, különösen most, nap
jainkban! A Teremtő adjon mindenkinek áldást, örö
met, boldogságot! Minden jót kívánok nektek!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 


