


anításunk Yona Metzger rabbi ne - 
vé hez fűződik.

ktuális hetiszakaszunk az ideig
lenes pusztai Szentély felállí

tásáról és az abban használt 
eszközök elkészítéséről szól.

Bölcseink úgy magyarázzák, hogy 
a Szentély építéséhez azért használ
tak cédrusfát, mert azt akarták, hogy 
az épület rendkívül stabil legyen. Mi-
lyen üzenetet szándékoztak bölcse-
ink átadni nekünk ezen keresztül?

A Talmudban, a Táánit traktátus 
20. oldalán olvashatjuk, hogy Simon 
ben Eleázár azt mondta: „Az ember 
legyen olyan hajlékony, olyan lágy, 
mint a nád és ne legyen olyan ke-
mény, mint a cédrus!” (A nád hajlé
konyságával alkalmazkodik a fölötte 
elvonuló szelekhez és ezek elmúltá
val visszatér eredeti helyére, a kemény 
cédrust azonban, amely nem hajlik 
meg, a vihar könnyen kitöri vagy gyö
kerestül kifordítja a földből.) Az, hogy 
olyanok legyünk, mint a nád, azt je
lenti, hogy ne ragaszkodjunk mindig 
görcsösen a saját véleményünkhöz, 
elképzelésünkhöz, próbáljunk meg 
lemondani a másik ember javára és 
igyekezzünk meghajolni a másik em
ber kérése és véleménye előtt.

Nagyon fontos mindent megten
nünk annak érdekében, hogy jó és 
békés atmoszférát teremtsünk, és 
ne vitázzunk és vitatkozzunk min-
dig más emberekkel. Ne ragaszkod
jon az ember görcsösen, mind a tíz 
körmével a saját maga által vélt igaz
sághoz! Az emberek nem szeretik, ha 
valaki mindig hajlíthatatlan és ma
kacs, ha mindig makacsul csak a sa
ját igazságához ragaszkodik.

Amikor állt a Szentély és az embe
rek az ünnepeken odamentek imád
kozni, nagyon szűkös volt a hely és 
szinte megmozdulni sem lehetett, de 
amikor lehajoltak, leborultak, akkor 
bőven volt hely mindannyiuk számá
ra. Hogy történhetett ilyen csoda?

Snéur Zálmán rabbi (az Álter 
Rebbe, 1745–1812, a Chábád mozga
lom alapítója, a Tánjá, a chábád chá

szidizmus kézikönyvének írója) zc”l, 
ezt morális szempontból  magyarázta. 
Azt mondta, aki mindig makacskodik, 
aki sohasem kérdezi meg mások véle
ményét és mindig csak a saját elképze
lését tekinti érvényesnek, annak az em
bernek mindig szűk lesz a hely. Viszont 
abban az esetben, ha az ember a bé-
kesség érdekében hajlandó lemonda-
ni a másik ember javára a saját elkép-
zeléséről, akkor annak az embernek 
mindig bőséges lesz a hely, és az ilyen 
embert – aki képes másokra is gondol
ni és mások véleményét is figyelembe 
venni – mindig szeretni fogják.

Azt is mondják bölcseink, hogy 
ne legyenek az emberek makacsko-
dóak, mert az nem tesz jót a világ-
nak! Jogosan merülhet fel bennünk 

az a kérdés, hogy akkor ez azt is jelen
tie, hogy az ember soha semmilyen 
kérdésben nem lehet makacs? Nem, 
természetesen nem erről van szó! Hi
szen vannak olyan kérdések, például 
a spirituális életre vonatkozóan, ami
kor igenis HaShem parancsolataival 
kapcsolatban makacsnak, rendíthe-
tetlennek kell lennünk és mindent 
meg kell tennünk annak érdekében, 
hogy elérjük azokat a célokat, teljesít
sük azokat a parancsolatokat, amelye
ket az Örökkévaló előírt számunkra.

Ábrahám ősapánknak például min
dig mindenki előtt nyitva állt a sátra és 
igyekezett a legjobbat adni minden em
bernek. Akkor azonban, amikor spiri
tuális dolgokról volt szó, vagy bálvány
imádásról, vagy olyasmiről, ami a 
Teremtőnek a becsületét, a szentségét 
sértette, akkor az egész világgal képes 
volt szembeszállni és harcolni!

Azt kívánom mindannyiunknak, 
hogy igyekezzünk és tudjunk rugal
masak lenni embertársainkkal, pró
báljunk lemondani mások javára a 
magunk akaratáról, mert ha lemon-
dunk a másik ember javára, akkor 
azzal soha nem veszíthetünk! Ezt 
mindig észben kell tartanunk! Ami-
kor pedig makacsnak kell lennünk 
az Örökkévaló parancsolatainak 
megtartása és az Ő nevének meg-
szentelése érdekében, akkor legyen 
meg bennünk az a bölcsesség, hogy 
ezt el is érjük! Igenis vannak olyan 
materiális dolgok, amelyekért érdemes 
makacsnak lennünk. Ehhez viszont 
tudnunk kell, hogy mikor érdemes le
mondani valamiről és mikor érdemes 
és szükséges makacsnak lenni.

Kívánok mindenkinek minden 
jót! Shabbat Shalom! Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 





inisorozatunk Avner Kavasz rabbi ne vé hez fűződik.

olytatjuk múlthéten elkezdett tanítássoro za
tunkat nemzedékünk egyik legégetőbb egyé

nekre vonatkozó problémájáról, amelynek a 
megértéséhez nagyon fontos a cniut, a cniesz kérdé
sének a tisztázása, és ezt most nem vallási kérdésként 
boncolgatjuk, hanem az élet minősége szempontjából 
vizsgáljuk és magyarázzuk.

Amikor egy férfi és egy nő 
összeházasodik, akkor nemcsak a 
nő lesz a férjéé és a férfi a felesé
géé, hanem a nőnek, a feleségnek 
a szépsége is a férjéé lesz, azaz ki-
zárólag csak a férjére tartozik a 
feleségének a szépsége. Ez egy 
privát szféra, ami nem nyilvá-
nos, ami nem közvagyon.

Egy ember különböző módo
kon kapcsolódhat egy másik em
berhez, akár a szemén, az orrán, 
a fülén keresztül, vagy akár ta
pintással, érintéssel. Azonban a 
leggyorsabb módja annak, hogy 
két ember kapcsolatba kerül-
jön egymással, az az egymásra 
nézésen, a szemeken keresztül 
történik.

Nem véletlen, hogy a szem az egyik legélesebb 
érzékszerve az embernek. Ennek okán, amikor egy 
nő megmutatja másoknak a bájait, például úgy, hogy 
az utcán szűk, illetve miniruhát visel, akkor ez azt is 
jelenti, azt is eredményezi, hogy mindenki, aki látja 
őt, tulajdonképpen kapcsolódik hozzá, akár tetszik ez 
neki, akár nem. Ha százan látják őt, akkor százan kap
csolódnak hozzá. Ilyen formában egy feleség esetében 
ez a kifelé megmutatott szépség már nem kizárólag a 
férjéé, hanem így már mintegy közvagyonná válik. 

Egy ember magánélete tehát abban is megmu-
tatkozik, hogy mit és mennyit látnak belőle. Ha a 
szépségét mindenki látja, akkor az mindenkié és nem 
kizárólag a férjéé.

Egy nagyon fontos és lényeges kérdés tehát, hogy 
mikor lesz kizárólag csakis a férjéé a felesége szép-
sége? Akkor, ha a felesége úgy megy ki az utcára, 
hogy más férfiak nem forgolódnak utána!

Bölcseink meghatározták, hogy 
mit kell eltakarnia egy nőnek ma
gán, de ezt nem azért tették, mert 
kirekesztők vagy kegyetlenek vol
tak a nőkkel szemben, és nem is 
azért, mert szerették volna a nők 
életét megkeseríteni.  Ellenkezőleg! 
Ők mindezekkel a nőket akarták 
megvédeni és általa elősegíteni és 
boldogságot adni a házasságon be
lül a férj és a feleség számára, mert 
így tudják megőrizni a lángot ket
tejük között, ami a boldog házas
sághoz szükséges.

Ezeket az információkat  pedig 
nem a saját kútfejükből, nem 
a saját gondolataikból merítet
ték bölcseink, hanem kizárólag 
a Tórából, amit HaShem, a Te

remtő és Örökkévaló átadott Mózesnek a Szináj 
hegyen, és Mózesen keresztül eljutott bölcseinkhez az 
a tanítás, aminek a figyelembevételével és  betartásá
val egy házasságban boldogan tud élni egy házaspár.

Kívánok mindenkinek örömteli, boldog párkap
cso latot, házasságot! Aki éppen párt keres, annak azt 
kívánom, hogy mihamarabb találja meg élete párját! 
Sok örömet, boldogságot kívánok! Vigyázzatok maga
tokra és másokra!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 


