


anításunk Meir Goldwicht rabbi ne - 
vé hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk többek 
között arról szól, hogy ne-

künk minden helyzetben 
azt kell néznünk, hogy abban a Te-
remtő szándéka, parancsolata ben-
ne van-e, és ha igen és mi azt teljesít-
jük, akkor az mindig a javunkat fogja 
szolgálni.

A Tóraadásról az egész világon 
mindenki hallott, de csak egy em-
ber volt, Jitró, Mózes apósa, aki nem 
úgy viselkedett, hogy a hallottak az 
egyik fülén be, a másikon pedig ki-
mentek, hanem mélyen elgondolko-
dott, és aszerint is cselekedett, így Iz-
rael népéhez akart csatlakozni, és ezt 
meg is tette. Miután vége lett a Tóra-
adás-ünnepségének, elment az izrae-
liták táborába, ahol nagy meglepeté-
sére azt látta, hogy Mózes sátra előtt 
hatalmas sor kígyózik.

Megkérdezte Mózest: „Mi ez a 
nagy sor?”, mire Mózes elmondta, 
hogy az emberek azért állnak sor-
ba, mert arra várnak, hogy kikérhes-
sék a véleményét és döntését. Erre azt 
mondta Jitró: „Ez nagyon veszélyes, 
mert szép dolog tőled, hogy most a 
lelkedet adod Izrael népéért, de mi 
lesz 120 év múlva? Ha ez így marad, 
akkor óriási űrt fogsz hagyni magad 
után, hiszen nem lesz, aki folytatni 
tudná a feladataidat és tanításaidat.” 
(Zárójelben megjegyzem, hogy a ma-
gyarországi zsidóság esetében is ez az 
egyik legnagyobb probléma, hiszen 
nincs utánpótlás, nem tanították meg 
a következő nemzedéket arra, amire 
kellett volna, emiatt pedig zsinagógák 
és közösségek szűnnek meg.)

Jitró az az ember, akinek köszön-
hetjük, hogy bíróságok vannak ma az 
egész világon! És tudjuk, hogy bíró-
ságok nélkül öt percig sem működ-
hetne egy mai társadalom.

Jitró azt is mondta Mózesnek, 
hogy: „Neked megfelelő embereket 
kell kiképezned, akiknek megtaní-
tod, hogy ők maguk is tudjanak dön-
téseket hozni a Tóra alapján. A ki-

sebb ügyeket mindenképpen át kell 
nekik adnod már most is, és neked 
kifejezetten csak a nagyon fontos 
és nagy horderejű ügyekben szabad 
döntened.” És Jitró hozzátett még 
egy fontos dolgot: „Mindig meg kell 
nézni, hogy van-e egy adott helyzet 
mögött i-teni szándék, i-teni pa-
rancsolat, mert ha nincs, akkor az a 
helyzet soha nem lehet sikeres.”

Nézzük meg példaképpen, hogy mi 
történt a kémek esetében? Mózes tud-
ta, hogy a nép általában – nem is ke-
veset – panaszkodik. Ebben az ügyben 
pedig szerettek volna kémeket küldeni 
Kánaán földjére, amelyet a Teremtő Iz-
rael népének ígért. Amikor Mózes el-
mondta HaShemnek, hogy a nép ké-
meket akar küldeni, hogy megnézzék, 

kikémleljék az országot, a Teremtő azt 
válaszolta, hogy „slách lechá” = „küld-
jed”. Ezt Rási (Rabbi Slomó ben Jichák, 
1040-1105, minden idők legnagyobb és 
legismertebb Tóra- és Talmud-magya-
rázója) úgy értelmezi, hogy a Teremtő 
ezt nem akarta, ezért mondta Mózes-
nek: „Én nem tartom ezt jó ötletnek, de 
ha te úgy gondolod, a saját szakállad-
ra küldjél kémeket.” Mózes, mint tud-
juk, sajnos elküldte a kémeket, és Izrael 
népe a mai napig szenved emiatt.

Jitróról tudjuk, hogy ő a bálvány-
imádás főpapja volt, aki végigkutatott 
mindent, ami csak létezett a világon, 
és azután döntött úgy, hogy szeretne 
csatlakozni Izrael népéhez. Ezért van 
olyan óriási nagy ereje ennek, mert 
aki ezt kutatja, az rá fog jönni, hogy 
Izrael népéhez érdemes csatlakozni.

Azt mondta Jitró, hogy csak  abban 
lesz áldás, ami mögött i-teni  szándék, 
i-teni parancsolat van. Sajnos nem-
csak Mózes nem hallotta meg ezt az 
intelmet, hanem mint tudjuk Ádám és 
Éva is így követték el azt a súlyos bűnt, 
amitől a mai napig szenvedünk. Mi-
lyen jó lenne, ha mindig azt figyel-
nénk, hogy melyek a Teremtő pa-
rancsolatai és azokat teljesítenénk, 
mert biztos, hogy abban lesz áldás!

Kívánok nektek minden elkép-
zelhető jót, sok örömet és boldog-
ságot! Szeretném, ha velem együtt 
mindannyian átélnétek azt a csodála-
tos spirituális élményt, amit a Shabbat 
nyújt, és ugyanolyan stabilitást és lelki 
nyugalmat kapnátok az életetekhez, 
mint, amit nekem adott és ad a Shab-
bat megtartása! I-ten áldjon bennete-
ket! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 

 
 





 
 
 

anításunk Yoshiyahu Yosef Pinto rabbi nevéhez fűződik.

nnak az emberben, aki mindig más javaslatai 
és ötletei alapján él, soha nem lesz igazi stabi-

litás az életében. Ha azt mondják neki, hogy 
„csináld ezt” vagy „csináld azt”, de nincs mögötte a 
Teremtő javaslata és szándéka, akkor ez nem fog sta-
bilitást adni az életének.

Van olyan ember, aki a barátai tanácsai alapján 
próbálja a saját lelkét erősíteni... az alapján, amit hall 
vagy amit lát tőlük, de ez nem fog jó életet biztosítani 
számára. Az ilyen ember mindig tele lesz szorongással 
és nem lesz igazi önbizalma, mert 
a valódi önbizalmat az adja, 
ha az ember képes saját maga 
megoldani a problémáit.

Élt Koppenhágában egy hí-
res professzor, aki életében sok 
könyvet írt. Ám ez az ember, 
amikor egy útkereszteződéshez 
ért, soha nem tudta, hogy jobb-
ra vagy balra menjen. Minden al-
kalommal, amikor útkereszteződéshez ért, két órán 
keresztül ott állt, és nem tudta eldönteni, hogy mer-
re menjen. Ennek a professzornak a könyveit csak a 
halála után adták ki, mert amíg élt, mindig bizony-
talan volt és nem tudta eldönteni, hogy amit írt, az 
elég jó-e vagy sem, és ezért nem is adta ki a könyveit. 
Az ilyen önmagában bizonytalan ember mindig má-
sok tanácsaira figyel, meghallgat mindenkit és a vé-
gén természetesen teljesen elbizonytalanodik. Vagyis 
meghallja a barátai tanácsait, viszont nem hallja meg 
a Teremtő tanácsait.

Ha egy ilyen ember azt látja, hogy valamelyik ba-
rátja, ismerőse vagy szomszédja megvásárolt valamit, 
ő is azonnal elrohan, hogy azt megvegye magának, 
pedig lehet, hogy neki egyáltalán nincs is szüksége 

arra, vagy nem is jó neki. Lehet például, hogy olyan 
ruhát javasolnak számára, ami nem is illik hozzá, 
de neki nem ez az érdekes, hanem csak az, hogy ő is 
megvásárolhassa ugyanazt a terméket, amivel olyan 
lehet, mint a többiek. Természetesen az ilyen ember 
elveszíti az önbizalmát és önmagát.

Sokszor felteszik a kérdést, hogy: „Te mi vagy?”, 
amire például azt válaszolja valaki, hogy „orvos”. De 
annak az embernek csak a foglalkozása az, hogy or-
vos, hiszen neki van egy saját egyéni, önálló személyi-
sége is, ami valójában ő. Vagy ha azt kérdezik valaki-
től, hogy „Te mi vagy?” és az illető azt válaszolja, hogy 

„asztalos”, mondhatjuk neki, hogy: 
„dehát neked van családod, van fe-
leséged és gyermeked, így hát te 
nem asztalos vagy, az neked csak 
a megélhetésed.”

Tehát a fenti példákból is jól 
láthatjuk, hogy az ember könnyen 
elveszítheti önmagát, hiába  is 
próbál úgy tenni, mintha önma-
gát adná. Amikor az ember mások 

tanácsára hallgat és azok szerint él, akkor olyan lesz az 
élete, mint egy hullámvasút. Aki viszont a Tóra útvo-
nalát követi, aki a Tóra útján jár, az az ember nem 
fog csalódni, és így egy boldog, örömteli és stabil 
életet fog élni.

Bízom benne, hogy mindnyájan meg fogjuk érte-
ni, miért érdemes a Teremtő tanácsaira hagyatkozni 
és az Ő útmutatásait követni, mert abban soha nem 
fogunk csalódni! Kívánok mindenkinek örömteli, 
boldog életet! Vigyázzatok magatokra és egymásra, és 
figyeljetek a rászorulókra, akik egyre többen vannak 
és próbáljatok segíteni! Minden jót! I-ten áldjon ben-
neteket!

Czink Moshe (Tomi)

 

 


