


Tanításunk Avner Kavas rabbi ne-
véhez fűződik.

ajon miért pont Ádár 
hónapban mondjuk azt, 

hogy „aki ebbe a hónap-
ba belép, annak legyen sok örö-
me”? Miért nem Sziván hónap-
ban mondjuk, amikor megkaptuk 
a Tórát vagy Niszán hónapban, 
amikor nagyon sok csoda történt 
Izrael népével?

Mi történik velünk  Purimkor?

Purimkor levesszük magunk-
ról a maszkot! 

Hogy is van ez, amikor pont 
ezen az ünnepen öltözünk jel-
mezbe?

Azt szokták mondani, hogy 
„nincs minden nap Purim!” Ám 
az igazság az, hogy minden nap 
Purim van, kivéve Purim napját.

A Tórában nincs olyan paran-
csolat, hogy bármelyik ünnep al-
kalmából az embernek kontroll 
nélkül részegnek kellene lennie. 
Ellenkezőleg! A zsidóság másról 
szól: a gondolkodásról, a gondo-
latokról, az összpontosításról, a 
komolyságról, itt nincs kicsapon-
gás, randalírozás, stb. 

Nincs kicsapongás, viszont van 
öröm és belső boldogság!

Van olyan, hogy egy ember 
komoly és mégis a világ legboldo-
gabb embere! 

Sokan azt gondolják, hogy 
egy ember akkor igazán boldog, 
hogyha állandóan röhög és nevet, 
de ez nem igaz! Valaki lehet egy 
apró kis mosollyal az arcán a vi-
lág legboldogabb embere!

Más az öröm és más a kicsa-
pongás. A kicsapongás a határok 
átlépését jelenti, ivást, hányást, 

randalírozást. Izrael népe Tórájá-
nak azonban nem volt ilyen szán-
déka és nincs ilyen parancsolat a 
Tórában.

Mi fér bele akkor Purim ün-
nepének az örömébe? Az iszoga-
tás és nem a vedelés.

Mi a különbség a kettő között?

Amikor egy ember lerészege-
dik, akkor elveszíti a kontrollt, 
az uralmat önmaga felett, így pe-
dig nem tudja, hogy miről beszél, 
hogy mit mond és akár hülyesé-
gek is elhagyhatják a száját, és 
akár le is gurulhat a lépcsőn, ve-

szélyeztetve ezzel a saját testi ép-
ségét, stb.

Amikor azonban csak iszogat 
egy ember, például Purimkor, az 
az igazi öröm, hiszen mindvégig 
tudja, hogy mi történik vele, jó-
kedvében mosolyog és nem veszí-
ti el a kontrollt, az önuralmat saját 
maga felett.

Bölcseink azt mondják: a bor 
bemegy és a titok kijön.

Nagyon érdekes a héber nyelv-
ben, hogy ennek a két kifejezés-
nek a számértéke megegyezik 
egymással, mind a kettőnek a szá-
mértéke 70. 

Igazából mi mindannyian 
egész évben olyanok vagyunk, 
mint akik maszkot hordanak, 
mert mindig az van a fejünkben, 
hogy ki mit gondol rólunk, hogy 
ki mit beszél rólunk, stb. Aztán el-
jön Purim ünnepe, elkezdünk egy 
kicsit iszogatni és kijön belőlünk 
az, ami valójában bennünk van, 
ami belül van, ami a bensőnkben 
van.

Purim ünnepén Eszter köny-
vét olvassuk. De vajon miért 
hívják „Megillát Eszter”-nek, 
Eszter könyvének? Miért nem 
Mordecháj vagy Purim könyvé-
nek?

A „megilla” szó azt jelenti, 
hogy felfedni valamit.

Az „Eszter” név pedig azt je-
lenti, hogy elrejteni valamit.



 
 
 

Nagyon érdekes az is, hogy 
Eszternek nem ez volt az eredeti 
neve, hanem az, hogy Hádásszá.

Amikor olvassuk a Megillát, 
akkor felfedjük mindazt, ami el 
van rejtve benne.

Vajon ki miatt csináltak tsuvát 
a zsidók, Hámán vagy Mordecháj 
miatt? Ki kényszerítette ki a válto-
zást a zsidó emberekből, Hámán 
vagy Mordecháj?

Nem kellemes bevallani, de 
Hámán volt az, és nem a zsidó 
nép prófétái!

Hámán az ő gonosz tervével 
elérte azt, hogy a zsidók annyi-
ra féltek, hogy egy pillanat alatt 
vallásosak lettek. Hámán gonosz 
tervének a hatására összefogott 
a nép, amire mai is óriási nagy 
szükség lenne!

És a purimi történet végén ki 
volt az, akit felakasztottak? Há-
mán!

De ha ez így van, akkor Há-
mán rossz volt vagy jó?

Nyilvánvaló, hogy Hámán 
rossz volt, de a purimi történet a 
végén mégis jóra fordult.

Ebből is kiderül, hogy az, ami 
sokszor rossznak tűnik szá-
munkra, abból a végén mégis jó 
dolog jön ki.

Akkor tehát Hámán rossz volt 
vagy jó?

A helyzet az, hogy Hámán 
rossz maszkban jött, de végül 
mégis az ő „segítségével” sikerült 

felébreszteni a zsidó népet. Tehát 
rossz maszkban jött Hámán, de a 
végén lekerült róla a maszk.

Meg kell tanulnunk és az 
eszünkbe kell vésnünk, hogy 
 Felülről nem jön semmi rossz! 
Igaz, hogy először rossz maszk-
ban jelenik meg, mintegy a rossz 
látszatát kelti, de a végén jó lesz, 
lekerül róla a maszk.

Ilyen például a jécer hárá, a 
rossz ösztön is. Mert hiszen a  rossz 
ösztön – ahogy a neve is jelzi – 
nyilván rossznak tűnik számunk-
ra, mert mindig a rossz irányba 
akar bennünket vinni. Azonban 
a rossz ösztön, a jécer hárá nél-
kül nincsen Gán Éden, nincsen 
Mennyország, nincsenek törek-
vések, nincsenek késztetések, im-
pulzusok, és ha nincsenek impul-
zusok egy ember életében, akkor 
az illető ott hal meg az ágyában 
depresszióban.

Mi is tehát az Eszter könyvé-
ben rejlő titok?

A titok a következő: az, aki 
megérti, hogy a jó az természete-
sen jó, de a rossz is jó lesz a vé-
gén,  az az ember egész életében 
boldog lesz!

Purimkor iszogatunk egy ki-
csit, és így ilyenkor kijön belő-
lünk az, ami belül van, az az igaz-
ság, ami a mi benső énünkben 
van, vagyis Purimkor levesszük a 
maszkjainkat magunkról!

Kívánok mindenkinek  nagyon 
boldog Purimot! Chag Purim 
Szameah! És kívánom, hogy 
mindannyiunknak egész évben 
valódi örömben és igazi, belső 
boldogságban legyen részünk!

Czink Moshe (Tomi)




