


anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez 
fűződik.

ktuális hetiszakaszunkban olvas
suk a tizenkét kém történetét. Az 

Örökkévaló megígérte, hogy 
Izrael népének adja Kánaán országát, 
de nem Ő akarta, hogy Mózes kémeket 
küldjön, akik leellenőrzik, hogy képe
seke elfoglalni az országot. Vajon léte-
zik megbízhatóbb kezes az Örökkéva-
lónál, aki az egész világot és az embert 
is teremtette?  Azonban nem is tiltotta 
meg Mózesnek a kémek elküldését, ezért 
Mózes kiválasztotta a tizenkét kémet, 
akik a tizenkét törzs vezetői voltak.

Amikor a kémek bementek Kánaán 
országába és látták a hatalmas bőséget, 
először dicsérni kezdték az országot, utá
na azonban azt mondták, hogy az itt élő 
emberek sokkal erősebbek nálunk, ezért 
nem érdemes elfoglalni az országot, mert 
az úgysem fog sikerülni. Ezt annak elle
nére mondták, hogy az Örökkévaló telje
sen egyértelműen kijelentette számukra, 
hogy nincs miért aggódniuk, mert Kána
án földje Izrael népének országa lesz.

A kémek véleménye miatt az Örökké
való nagyon mérges lett, és megesküdött 
arra, hogy ebből a nemzedékből senki 
sem fogja betenni a lábát Izrael országába.

Mindennek végeredményeképpen a 
negyvenéves pusztai vándorlást kapták 
büntetésül, ahelyett, hogy nagyon rövid 
idő alatt bementek volna Kánaán orszá
gába. Tehát – sajnos – csak az ő gyerme
keik léphettek be az Ígéret Földjére.

Miért pont negyven év lett a bünte-
tésük? Azért, mert negyven napig kém
kedtek Kánaán országában.

Hogyan lehetséges, hogy – Káleb és 
Józsua kivételével – tíz igaz vezető az or
szág elfoglalása ellen beszélt? Hiszen eb

ben nem vettek részt olyan politikusok, 
akik piszkos politikai játszmák eredmé
nyeként kerültek meg nem érdemelt po
zíciójukba. Kánaán országának kikémle
lésében olyan vezetők vettek részt, akik 
kiváló jellemvonásokkal és igazi iten
félelemmel rendelkeztek, ráadásul az 
Örökkévaló azt mondta nekik, hogy 
nincs miért aggódniuk. Akkor mégis, 
miképpen lehetséges az, hogy a megígért 

ország elfoglalása ellen beszéltek? Úgy le
hetséges, hogy sajnos a kísértés és a kor
rupció maga alá gyűrte őket. Azt mond
ták: „Itt, a sivatagban most mi vagyunk 
a vezetők, de ki szavatolja nekünk, hogy 
amikor bemegyünk Kánaán országába, 
akkor is mi leszünk a vezetők?”

Talán ismerős napjainkból is ez a hoz
záállás, amikor emberek egy bizonyos 
„szék ért”, pozícióért és zsíros, nagy pén
zekkel járó állásokért küzdenek. Ezért 
mondták a törzsek fejei is, hogy „most 
mi vagyunk a vezetők” és azt hazudták, 
hogy nem lehet elfoglalni az Örökkévaló 
által megígért országot.

Mi lett ennek a vége? Az, hogy az a 
tíz kém, aki az Ígéret Földjének elfogla
lása ellen beszélt, egy járvány következté
ben mind elhunyt.

Ennek minden ember számára van 
egy nagyon fontos tanulsága, mégpedig az, 
hogy ami nem a miénk, azt nem érdemes 
elvenni, mert annak soha nem lesz jó vége!

Amikor valaki előmenetelt szeretne 
elérni az életében, a munkahelyén, akkor 
ezt soha ne úgy tegye, hogy letapossa a 
másik embert. Sajnos gyakran előfordul, 
hogy egyik ember átgázol a másikon csak 
azért, hogy elérje a kívánt pozíciót, és ké
pes ezért akár hazudni és csalni is. Lehet, 
hogy az elején még úgy tűnik számára, 
hogy ez kifizetődő lesz, de a végén min
dig veszíteni fog! Nem érdemes úgy küz
deni egy vezető pozícióért, hogy közben 
valaki csal, hazudik, mert abban úgysincs 
áldás, és amiben nincs áldás, az úgysem 
éri meg és úgysem ér semmit! Nem érde
mes úgy pénzt keresni, hogy nincs ben
ne áldás! Figyeljük meg, amikor egy em
ber úgy vesz el pénzt, hogy az nem az övé, 
akkor utána mindig jönnek a problémák, 
például elromlik az autója, elromlik a hű
tőszekrénye, és nem érti, miért pont most 
és egyáltalán miért is történik ez vele.

Amikor viszont az Örökkévaló dicső
ségére tiszta kezekkel tesszük a dolgunkat, 
végezzük a munkánkat, akkor biztosak 
lehetünk benne, hogy azon a tevékeny
ségen az Örökkévaló áldása lesz! Ezt kí
vánom mindannyiunk számára, hogy 
minden tevékenységünkben legyen áldás, 
és az Örökkévaló dicsőségére becsülettel 
és egyenességgel végezzük feladatainkat!

Kívánom mindenkinek, hogy élje 
át a Shabbat kimondhatatlan spirituális 
élvezetének csodálatos érzését, amely
nek semmiféle materiális, földi élvezet a 
közelébe sem ér! Az Örökkévaló adjon 
mindannyiunknak áldást, örömöt, bé
kességet és jó egészséget! Shabbat Sha
lom, Gut Sábesz!

Czink Moshe (Tomi)

 
 
 
 





anításunk Zamir Cohen és Yosef Mizrahi rabbik nevéhez fűződik.
ajon miért tiltotta meg a Tóra, hogy zsidó és nem zsidó 
emberek összeházasodjanak? Van, aki erre rögtön rá

vágja, hogy ez rasszizmus. Itt az ideje tehát, hogy egyszer 
s mindenkorra tisztázzuk ezt a kérdést!

Véleményem szerint már csak azért sem lehet ebben az eset
ben rasszizmusról beszélni, hiszen a zsidóságba, a zsidó vallásba 
be lehet térni, tehát bárki, aki vállalja, hogy magára veszi a Tóra 
törvényeit, betérhet a zsidóságba. Ezzel szemben például egy zsidó 
ember egy náci pártba nem nagyon teheti be a lábát.

Ennél azonban sokkal lényegesebb az az ok, ami
ért az Örökkévaló ezt megtiltotta, ez az ok pe
dig az, hogy választott népe fennmaradjon. 
Az Örökkévaló számára nagyon fon-
tos, hogy a zsidó nép örökre fennma-
radjon! Viszont, ha a zsidók asszimilá
lódnak és nem zsidókkal házasodnak, 
akkor ez nem tud megvalósulni, és ez
által elveszítünk zsidó lelkeket. Tehát 
ez az oka az Örökkévaló tiltásának, 
és nem az, amire sokan gondolnak, 
hogy esetleg Krisztina vagy John rosz
szabb ember, mint Mojse vagy Jákob. Szó 
nincs erről! Krisztina és John  sokkal jobb 
jellemvonásokkal is rendelkezhetnek, sokkal 
jobb és akár itenfélőbb emberek is lehetnek, 
azonban nem ez számít! Hanem az, hogy az 
Örökkévaló a zsidó és nem zsidó emberek közöt-
ti házasodást a zsidó nép fennmaradása érdekében tiltot-
ta meg!

Ezzel kapcsolatban tanulságos megemlíteni a következőket: 
Noénak három gyermeke volt: Sém, Jáfet és Chám.

Sém volt közülük a cáddik, az igaz ember, tőle származik Iz
rael népe. Ezért nevezik azokat, akik nem szeretik a zsidókat, an
tiszemitáknak, azaz antisémitáknak, ami Sém nevéből származik. 

Jáfet a külső szépségéről volt híres, leszármazottai pedig ma 
főleg Európában élnek, és láthatjuk, mennyi szép ember van kö
zöttük, szőke haj, kék szem, stb.

Chámtól, Noé harmadik gyermekétől pedig többek között a kí
nai emberek származnak. Itt egy nagyon érdekes dolgot láthatunk: 
mi, zsidók a kínaiakkal együtt „indultunk”, ám nézzük meg, hány 
milliárd kínai ember él ma a Földön, míg ezzel szemben csupán kb. 
15 millió zsidó ember él az egész világon. Ennek természetesen az 
emberiség történelmét ismerve más okai is vannak, de az egyik lé
nyeges oka az asszimiláció, vagyis hogy zsidó emberek nem zsidók
kal házasodtak, aminek a következtében elveszítettük azokat a lel
keket, hiszen az ő gyermekeik már nem voltak zsidók.

Egy másik érdekes megállapítás egy muszlim kutatótól szárma
zik, aki vegyesházasságokkal kapcsolatos felméréseket végzett, ami
nek az eredményéből arra a következtetésre jutott, hogy nem jó, ha 

különböző vallású emberek házasodnak össze. Bár kutatását nem 
vegyesházasságban élő zsidó emberek között végezte, de arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy egy keresztény vagy egy musz lim ember 
esetében sem jó, ha egymással házasodnak. A felmérési eredmé
nyek azt mutatták, hogy a vegyesházasságok majdnem 100 %ban 
válással végződnek. Megkérdezték tőle, mi a helyzet abban az eset
ben, ha egyik fél sem vallásos, de erre is azt válaszolta, hogy ebben 
az esetben is ugyanúgy majdnem 100 %os a válások aránya.

Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik most azt mondják: 
„Én ismerek olyan házaspárt, ahol egy nem zsidó ember zsidó há

zastárssal él, és milyen boldogok!” Ezt mondhatja valaki „kí
vülről”, de nem tudhatja, mi van „belül”. És ha így is van, 

akkor is tudjuk, hogy „a kivétel csak erősíti a 
szabályt”.

Meg kell értenünk, hogy a párkapcsolat ön
magában sem egy könnyű műfaj, ami
kor egy nőnek és egy férfinek egy ház
ban békében és boldogságban kellene 

élnie. Ha ehhez még hozzáadódik egy 
ilyen teher, hogy nem egyforma vallá
súak, akkor ez már akár az első vita al
kalmával is előjöhet és tovább nehezíti, 

bonyolítja a helyzetet. Zsidók esetében 
tudjuk, hogy egy ilyen veszekedés akár anti
szemita felhangot is kaphat. Sokan mégis azt 

mondják: „Nem tudok, mit tenni, érzelmeim 
vannak, ember vagyok!” Érdemes azonban el

gondolkodni, hogyha például valaki megkérde
zi leendő párját, szeretnee gyermeket, ő pedig nemet mond, 

akkor a legtöbben nem házasodnának össze az illetővel, mert a leg
több ember szeretne gyermeket. Ilyenkor hol vannak az érzelmek? 
Ez is bizonyítja, hogy bár természetesen érzelmek léteznek, vannak 
és fontosak, de az érzelmeknek is vannak határai. Elsősorban az 
eszünkre kell hallgatnunk, és azt kell figyelembe vennünk, mi a 
legjobb számunkra a jövőnk szempontjából. Nekünk, zsidóknak 
felelősségünk van az Örökkévaló felé, egymás felé, és felelőssé-
günk van arra vonatkozóan is, hogy népünk továbbra is fenn-
maradjon! Tehát ennek semmi köze a rasszizmushoz vagy más 
kirekesztő dolgokhoz, Krisztina és John nem rosszabb emberek, 
ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy az Örökkévaló más szem-
pontok miatt tiltotta meg a vegyes házasságot!

Bízom benne, hogy valamennyire sikerült rendet tennünk eb
ben a fontos kérdésben és kívánok mindenkinek minden elképzel
hető jót, örömöt, boldogságot, és hogy vallástól függetlenül min
denki találja meg a megfelelő párját – az én javaslatom az, hogy a 
saját vallásában próbáljon mindenki párt keresni, amivel minden
képpen egy bizonyos rizikófaktort ki fog kerülni, bár ez természete
sen még nem jelenti azt, hogy feltétlenül sikeres lesz az a házasság, 
hiszen sok minden van még ezen kívül is, ami a boldog házasság
hoz szükséges. Magam is sokat foglalkoztam párkapcsolati kér
désekkel és tartottam előadásokat ebben a témában, így javaslom 
mindenkinek, hogy ezeket az előadásokat nézze és hallgassa meg!

 
 
 

  
 


