


anításunk Michael Cohen rabbi ne - 
vé hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunkból töb-
bek között azt is megtanulhat-

juk, hogyan érdemelhetjük 
ki a csodát és hogyan teszi HaShem 
sikeressé az életünket?

Vannak emberek, akiknek sajnos 
megrekedt az életük, semmi nem si-
kerül számukra és szeretnének vala-
milyen változást elérni az életükben. 
Ilyenkor felemelhetik a kezüket az 
Ég felé és azt mondhatják: „Világ Ki-
rálya, kérlek, küldd el számomra a 
személyes megváltást! Azt mondják, 
évezredekkel ezelőtt óriási csodákat 
tettél népünkkel, Izrael népével, és 
most arra kérlek, hogy tegyél ilyen 
csodákat az én életemben is!”

Történt egy nagyon érdekes pár-
beszéd HaShem és Mózes között. 
 HaShem nagyon haragudott Izrael 
népére az aranyborjú bűne miatt, és 
azt mondta: „Nem én foglak benne-
teket elkísérni Izrael földjére, hanem 
az angyalok.”

Felmerül a kérdés, ki az az ember, 
aki ne szeretné, hogy egy angyal kí-
sérje, segítse az útján és mindent el-
rendezzen számára?

Mózes viszont elégedetlen volt ez-
zel a kijelentéssel és azt mondta: „Nem 
ebben állapodtunk meg! Az volt a 
megállapodásunkban, hogy Te fogsz 
végigkísérni bennünket. Amikor 
Midjánban ott álltam az égő csipkebo-
kor előtt, akkor azt mondtad nekem: 
»Menj Egyiptomba és vezesd ki onnan 
Izrael népét, és végig Én fogom vezet-
ni az Ígéret Földjére a zsidó népet.« Te-
hát hogyha nem Te vezeted népünket, 

akkor az egész megállapodásnak nincs 
semmi értelme. Ha angyalokat akarsz 
küldeni magad helyett, akkor mi a si-
vatagban maradunk és én lemondok a 
nép vezetéséről.”

HaShem meghallgatta Mózest és 
elfogadta az érveit. Ezzel pedig azt 
mondta és azt üzente, hogy min-
den zsidóval hajlandó a nehézségei 
közepette együtt menni, kísérni őt, 

és ehhez csak egyetlen feltételt sza-
bott, mégpedig azt, hogy mi kérjük 
ezt  Tőle, hogy számunkra fontos le-
gyen, hogy Ő kísérjen minket!

Azt is tudnunk kell, hogy min-
den dolog, minden történés mö-
gött a Teremtő áll! Tehát ha például 
valakinek a sapka vagy a kipa leesik 
a fejéről, mert lefújta róla a szél, ak-
kor nem érdemes haragudnia a szél-
re, mert tudnia kell, hogy HaShem 
volt emögött, hogy lefújta a fejfedőjét 
a szél a fejéről. És nemcsak, hogy Ő 
volt az, aki ezt megengedte, hanem 
ezzel szándéka is volt, mégpedig az, 
hogy az ember közeledjen Hozzá!

Hogyha elmegyünk egy  üzletbe és 
a pénztárnál észrevesszük, hogy nincs 

nálunk a bankkártyánk, akkor tud-
nunk kell, hogy ez sem véletlen, és ez 
azért történt így, mert a Teremtő azt 
akarta, hogy ez így történjen, mégpe-
dig azért, hogy ismét kapcsolódjunk 
Hozzá, hogy keressük Őt.

Vagy amikor a GPS-készülékbe 
rossz címet írunk, ez sem csak úgy 
magától történik, hanem azért, mert 
HaShem ezt akarta, hogy  rossz címet 
üssünk be, rossz cím irányába men-
jünk, méghozzá azért, hogy elgon-
dolkozzunk és hogy újra keressük 
Vele a kapcsolatot, hogy beszéljünk 
Vele és elmondjuk Neki, hogy mi 
mindig, minden körülmények kö-
zött megbízunk Benne!

Amikor egy gyerek széttárja a ke-
zét, akkor édesapja megöleli és fele-
meli őt. Ugyanezt teszi az Örökké-
való is: amikor közeledünk Hozzá, 
amikor széttárjuk a kezünket, ami-
kor kérjük Őt, hogy segítsen ne-
künk, akkor az Örökkévaló felemel 
és megölel minket.

  
Kívánok mindnyájatoknak  minden 

elképzelhető jót! Én egész héten  várom, 
hogy bejöjjön a Shabbat, ami  óriási spi-
rituális élmény! Tízéves fiam azt mondta 
Shabbat végén: „Apa, olyan lelki nyuga-
lom van bennem. Annyira érzem a lelke-
met, hogy mennyire jó a Shabbat után.” 
Ha egy tízéves gyerek ezt felismeri, ak-
kor úgy gondolom, nekünk, felnőttek-
nek is fel kell ismerni és erőfeszítéseket 
kell tenni azért, hogy tartsuk a Shabba-
tot, hiszen ez a legfőbb szövetség Izrael 
népe és az Örökkévaló között! Örömteli 
Shabbatot! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 





 
 
 

ost kezdődő minisorozatunk Avner Kavasz rabbi ne vé-
hez fűződik.

z a minisorozat nemzedékünk egyik legége-
tőbb egyénekre vonatkozó problémájával fog-
lalkozik, ami nem más, mint a cniut, a cniesz.

Ha megkérdeznek a mai nemzedékből egy  vallásos 
zsidó hölgyet arról, hogy mi most a legnagyobb ki-
hívás egy nő számára, a legtöbben azt fogják felelni, 
hogy a cniut. Minden egyes cen-
timéretért a ruhán majdnem, 
hogy egy háborút kell megvívnia. 
Persze a férfiaknak is van hasonló 
nagyon nehéz megpróbáltatása, 
ami szintén az egyik legnehezebb 
kihívás a mai nemzedékünkben, 
ez pedig a szem spirituális tisz-
taságának a megőrzése. Ha nem 
sikerül, akkor ennek magvesztés 
lesz a vége, ami nagyon súlyos 
bűn és aminek komoly negatív 
hatásai vannak.

A cniutot most nem vallási 
kérdésként fogjuk tanulmányoz-
ni, hanem teljesen más szem-
szögből, mégpedig az élet mi-
nősége szempontjából fogjuk 
megnézni, megvilágítani.

Először is nézzük meg, hogy mi is az a cniut?

A cniut azt jelenti, hogy eltakarni, elfedni mások 
előtt és felfedni a férj előtt. 

Amikor egy menyasszony ott áll a hüpe alatt és 
hallja vőlegényétől, leendő férjétől, hogy: „Te legyél e 
gyűrű által a feleségem Mózes és Izrael törvényei sze-
rint”, vagyis itt nem azt mondja, hogy „feleségünk”, 
hanem azt, hogy „feleségem”, ahogyan ez Ádám és Éva 
esetében volt a Gán Édenben.

Nem véletlen, hogy Ádám volt a világ legboldo-
gabb embere. Miért? Mert számára csak Éva létezett! 
Nem volt versenytársa. 

És ugyanígy Éva is a világ legboldogabb asszonya 
volt, mert nem volt senki más, csak Ádám az ő szá-
mára.

Amikor a vőlegény a jobb kezével a menyasszony 
jobb mutatóujjára felhúzza a gyűrűt és kimondja azt, 

hogy „át mekudeset li”, ez azt jelen-
ti, hogy: „El vagy választva min-
den egyes férfitől a világon, csak az 
enyém vagy! Te az enyém és én a 
tiéd!”

Ha a házaspár ezt megérti, ak-
kor nagyon boldogok lesznek, 
hogy a másik csak az övé! Tehát a 
legnagyobb boldogság az, ami-
kor egy házaspár tudja, hogy pár-
ja kizárólag csakis az övé.

Amikor egy vőlegény és egy 
menyasszony összeházasodik, ak-
kor a férfi a felesége és a feleség a 
férje számára egy privát  szférává 
válik, ami azt jelenti, hogy idege-
neknek tilos oda belépni. Ugyan-
úgy, mint ahogy egy építkezés-
nél  is láthatjuk, ahová ki van írva, 

hogy: „Itt építkezés zajlik, ezért ide szigorúan tilos be-
lépni.”

Pontosan ugyanerről van szó a házasság esetében 
is. A házasságkötés után a házaspár elkezd építkezni, 
együtt építenek egy zsidó otthont, közösen egy új, bol-
dog életet.

Kívánok mindenkinek nagyon sok örömet és bol-
dogságot, vigyázzatok magatokra és egymásra!

Czink Moshe (Tomi)


