


anításunk Aharon Levi rabbi nevé
hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között arról szól, hogy mind-

annyiunknak kell döntése-
ket hoznunk az életünkben.

Levi rabbi mesélte, hogy az egyik 
Shabbaton alkalmával, ahol a rabbik 
sok előadást tartottak, ismerkedett 
meg Jaronnal, aki később felhívta és 
azt mondta: „Láttam, hogy a közeljö-
vőben a mi városunk közelében fogsz 
előadást tartani, és lenne néhány kér-
désem, amit szeretnék neked feltenni.” 

Megbeszéltek egy találkozót, és 
amikor ez létrejött, Jaron elmesélte, 
hogy a Shabbaton olyan jól sikerült, 
hogy a felesége tsuvát csinált, megtért. 
Mivel demokratikus elveken működő 
családjuk volt, megkérdezték a gyer-
mekeiket, hogy szeretnének-e azok-
ban az iskolákban maradni, ahová 
járnak, vagy inkább átmennének egy 
vallásos iskolába. Minden gyermek 
azt választotta, hogy átmegy a vallásos 
iskolába. „Így egyedül én maradtam 
nem vallásos a családban” – mondta 
Jaron –, „a feleségem és a gyermeke-
im is vallásosak lettek. Nekem azon-
ban borzasztóan nehéz döntést hoz-
nom. Egyrészt látom, hogy ők milyen 
boldogok, milyen kiegyensúlyozottak 
azóta, de nekem ott van a saját családi 
hátterem, ahonnan jövök és a katona 
múltam és nagyon nehéz eldöntenem, 
hogy tsuvát csináljak-e vagy sem, 
mindannak ellenére, hogy már sok 
döntést meghoztam az életemben.” 

A rabbi azt mondta neki: „A vá-
lasz a Bösálách hetiszakaszunkban 
van. A Teremtő nem egyenes úton 
vezette Izrael népét az Ígéret Földjé-
re az egyiptomi kivonulás után. Ami-
kor a nép a Vörös-tengerhez ért, az 
emberektől négyféle hangot lehetett 

hallani. Az egyik azt mondta: „Men
jünk bele a tengerbe!” A másik meg 
azt: „Menjünk vissza inkább Egyip
tomba!” A harmadik így szólt: „Har
coljunk ellenük!” A negyedik pedig 
ezt mondta: „Kiabáljunk, sikítsunk, 
sírjunk!” Igazából azonban ez nem 
négy önálló hang volt, hanem min-
den egyes emberben benne volt 
mind a négy hang, mind a négy vá-
lasztási lehetőség.

Bölcseink azt tanítják, mindany-
nyiunknak kell döntéseket hoznunk 
az életünkben! Arról például, hogy 
házasodjunk-e, illetve, hogy kivel, 
hogy mit tanuljunk, milyen lakásban 
éljünk, és milliónyi más döntést is 
meg kell hoznunk. Jaronnak például 
azt a döntést kellett volna meghoznia, 
hogy csináljon-e tsuvát vagy sem.

Bölcseink azt mondják, négy erő 
dolgozik az emberben. Az egyik a 
kényelmesség, a másik az elkesere-
dés, a harmadik a vadság, a negyedik 
pedig a hit. Az emberben lévő elke-
seredés azt mondja egy ilyen helyzet-
ben: „Nincs esély!” A hit azt mondja: 
„Imádkozni kell a Teremtőhöz azért, 
hogy sikerüljön, hogy sikerrel járj!” A 
vadság azt mondja: „Muszáj valamit 
tenni azért, hogy sikerüljön!” A ké-
nyelmesség pedig azt, hogy: „Jobb 

maradni abban, amiben vagyok, nem 
kell semmiféle döntést hozni!” Ez a 
négy erő munkálkodik bennünk. 

Azonban két oka is van annak, 
miért ilyen nehéz döntést hoznunk? 

Az egyik ok, hogy mind a négy 
erőnek megvan rá a magyarázata, 
hogy miért az övé a helyes döntés. 

A másik ok pedig az, hogy még ha 
tudjuk is, mi a helyes döntés, sok-
szor akkor sincs meg hozzá a kel-
lő lelki erőnk. Miért? Azért, mert 
sok ember a saját maga rabszolgasá-
gában él. Ahhoz, hogy helyes dön-
tést tudjunk hozni, ki kell lépni a rab-
szolgaságból. Meg kell kérdeznünk 
önmagunktól, hogy: „Mi a Teremtő 
akarata? Mit szeretne Ő?” Akinek 
sikerül elhagynia a saját kényelmi 
zónáját és legyőznie a saját akaratát, 
és rá meri bízni magát a Teremtőre, 
annak ketté fog nyílni a tenger!

Jaron nem akarta elhagyni a sa-
ját kényelmi zónáját és nem akart 
kilépni a saját akarata által szabott 
rabszolgaságból, pedig látta, hogy 
családtagjai, a felesége és a gyerme-
kei mennyire boldogok. A Terem-
tő azt akarja, hogy ugorjunk bele a 
tengerbe Őérte és akkor ketté fogja 
választani azt számunkra!

Jaronnál ezt megtették a gyerme-
kei és a felesége, és jól tették és nem 
féltek meghozni ezt a döntést, akkor 
vajon Jaronnak mitől kellene félnie?

Ezzel kívánok nektek minden el-
képzelhető jót! Szeretném, ha velem 
együtt ti is mindannyian átélnétek 
azt a fantasztikus spirituális élményt, 
amit a Shabbat nyújt, ami stabilitást 
és lelki békét ad az embernek. I-ten 
áldjon benneteket! Shabbat Shalom! 
Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 

 





anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez fűződik.

ogyha látunk egy öntelt, beképzelt, hence-
gő embert, aki támad másokat és mindig ő 
akar szerepelni, akkor tudnunk kell, hogy ez 

nem az igazi benső énje annak az embernek, hanem 
ő egyszerűen csak fél és retteg attól, hogy valaki fel-
fedi a gyengeségét, ezért próbál mindig minden apró, 
lényegtelen dolgon vitázni, vitatkozni.

Az ilyen embert sajnálnunk kell! Meg kell neki 
magyaráznunk, hogy ne akarja elrejteni belső lényét, 
mert hiszen hiába dühös és mérges, ezzel semmi mást 
nem tesz, csak megpróbálja mindazt elrejteni, ami 
benne valójában van.

Egy embertől például, akinek volt egy 
szép, nagyméretű karórája, a barátai 
azt kérték, hogy vegye le és úgy mu-
tassa meg nekik az óráját, de ő ezt a 
kérést nem akarta teljesíteni. Miért? 
Azért, mert az óra alatt a bőrén 
volt egy folt, amit így, az órával 
akart elrejteni.

Az emberek sokszor azért cselekszenek helyte-
lenül, mert megpróbálnak elrejteni valamit. Azok 
az emberek, akik másokat bántanak, belül szegények. 
Meg kell nekik magyaráznunk, hogy senki nem akar-
ja lenyomni és megszégyeníteni őket. Egy egészséges 
társaságban és egy egészséges társadalomban az ilyen 
embereket nem lenyomni próbálják, hanem megpró-
bálják felemelni őket.

HaShem, a mi Teremtőnk nagyon szereti azokat 
az embereket, akik megpróbálják biztatni és fele-
melni az ilyen embereket.

Ne próbáljunk hősök lenni a gyenge emberek 
hátán! És ne próbáljuk kisebbíteni őket azért, hogy 
mi látszólag magasabbra kerüljünk! Engedjük őket 
és mindenkit fejlődni és magasabb szintre jutni!

Az emberek sokszor nem úgy viselkednek, aho-
gyan a benső énjük megkívánná azt, mert a viselke-
désükkel el akarnak rejteni valamit. Sokszor féltik a 
státuszukat, a pozíciójukat, ezért inkább támadnak, 
és ezzel próbálják megvédeni a saját magukat körül-
vevő falaikat, de nekünk az a feladatunk, hogy meg-
magyarázzuk nekik, óriási nagy tévedés részükről, 
hogy így viselkednek, mert ezzel nagy károkat okoz-
nak másoknak és elsősorban önmaguknak.

Ha látjuk, hogy egy emberben félelem és gyenge-
ség érzés van, akkor bátorítanunk kell őt! Ha van egy 
gyerek, aki az iskolában nagyon támadó és erőszakos 
a többi gyerekkel szemben, ilyenkor tudni kell, hogy 

az a gyerek körülbelül ugyanezeket éli át otthon.

Van olyan az életben, hogy valaki elve-
szíti a vagyonát, elveszíti a státuszát, 
és ilyenkor, elkeseredésében minden-
kit támadni kezd. 

Egy ilyen helyzetben nagyon 
bölcsnek kell lenni! Nem támadni 
kell másokat, hanem megpróbál-

ni szívből a saját énjét adni.

Adja a Teremtő mindannyiunknak, hogy ne le-
gyünk beképzeltek, ne legyünk önteltek, és ne pró-
báljuk eltusolni és elrejteni azt, ami bennünk van, 
hanem próbáljuk azt adni, ami a valódi énünk, ami 
igazából bennünk van.

Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, örö-
met és boldogságot! 

Vigyázzatok nagyon magatokra, de ne csak a tes-
ti egészségre figyeljetek, hanem a lelki egészségre is, 
és ne feledkezzetek el másokról sem, hiszen minden 
amit másoknak adtok, azt tulajdonképpen önmaga-
toknak adjátok!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 

 
 


