
anításunk Zamir Cohen rabbi ne-
véhez fűződik.

etiszakaszunkban többek kö-
zött arról van szó, hogy a siva-
tagi vándorlás idején manna 

hullott az égből. Shabbat kivételével 
minden nap ott találták a házukhoz 
közel az égből lehullott mannát.

A shabbati kiddushoz két kalá-
csot takarunk le. Miért takarjuk le a 
kalácsokat? Azért, mert a kalács fon-
tosabb, mint a bor. És miért mon-
dunk Shabbatkor két kalácsra áldást? 
Azért, mert a sivatagi vándor lás so-
rán a zsidó nép pénteken dupla ada-
got kapott a mannából.

Egy másik csoda az volt, hogy a 
mannát melegen kapták.

Megkérdezték Rabbi Simon bár 
Jochájt zc’’l (Rásbi, a 2. században élt 
híres tannaita bölcs), a  Kabbala szer-
zőjét, miért akart az Örökké való – 
Shabbat kivételével – minden egyes 
nap mannát adni Izrael népének? 
Hiszen azt is megtehette volna, hogy 
tartósítószert ad a mannához és egy-
szerre odaadja az egész évi adagot.

A Talmud erre két választ ad. 

Az egyik válasz, amit Rabbi Si-
mon bár Jocháj a következő történet 
elmesélésével adott: Volt egy király 
és a királynak volt egy fia. A király 
a palotában lakott, a fia pedig külön 
egy lakásban. Az apa természetesen 
akarta finanszírozni a fia költsége-
it. Megtehette volna, hogy előre ki-
tölt egy csekket és azt odaadja neki, 
mondván, hogy: „Itt van az egész 

évre szükséges költségeid fedezete!” 
Ebben az esetben azonban mikor ta-
lálkozott volna újra a fiával? Csak egy 
év múlva, amikor a fia a következő 
csekkért ment volna! Mivel a király 
szerette a fiát, ezért azt mondta neki: 
„Gyere el, fiam, minden nap és én 

oda fogom adni neked a  költségeid 
fedezetét!” Az Örökkévaló is így volt 
Izrael népével! Azt szerette volna, 
hogy állandó kapcsolata legyen Izra-
el népével! Mert ha csak egy évben 
egyszer adta volna a mannát, akkor 
egyszerűen elfelejtették volna és nem 
lett volna velük kapcsolata.

A Talmud másik válasza pedig 
a következő: Amikor a nép elkezd-
te kapni a mannát, néhány nap múl-
va elgondolkodtak és azon kezd-
tek aggódni: „Mi lesz, ha egyszer 
csak nem kapjuk a mannát? Mi lesz 
 akkor  velünk itt a sivatagban? Mit 
fogunk akkor enni adni a gyerme-
keinknek?” Ezután pedig elkezdtek 
szívből-lélek ből imádkozni. Amikor 
az  ember szívből-lélekből imádko-
zik, nyil ván való, hogy ezt az Örök-
kévaló meghallja és egy jó kapcso-
lata lesz az imádkozóval, ami pedig 
spirituális bőséghez vezet!

Ez volt az a két ok, ami miatt az 
Örökkévaló minden nap adta a man-
nát – ráadásul meleg mannát – Izrael 
népének, mert azt akarta, hogy kü-
lönleges kapcsolatban legyenek Vele!

Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)



 
 
 

 

   

   

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
zt mondja a Misna, ha bármilyen micvát, pa-

rancsolatot teljesítünk, ezzel egy védőügy-
védet is vásárolunk magunknak! A  Kabbala 

bölcsei erre azt mondják, hogy ez a maga valósá-
gában és a maga egyszerűségében valóban így van!

Ha valaki fog egy pohár vizet, s mi-
előtt inna belőle, elmondja az áldást 
– „Báruch Átá HáSem Elohénu 
Melech HáOlám, sehákol nihje 
bidváro” („Áldott vagy Te, Örök-
kévaló I-tenünk, a Világ Királya, 
akinek akaratából minden lett!”) 
–, ezzel teremt a maga számá-
ra egy angyalt.

Ha lenne spirituális  szemünk, 
láthatnánk, milyen angyalt terem- 
tettünk a magunk számára. Sajnos ezt 
most nem láthatjuk, majd csak 120 év múl-
va, amikor a lelkünk már kiszállt a testünk- 
ből, mert akkor majd ez az angyal is ott lesz az Égi Bí-
róság előtt, hogy a védelmünkre keljen.

A Talmud sok dolgot ír az áldásokról, hogy azok el-
mondása mennyire pozitív. Ezenfelül tudományos ku-
tatások is bizonyítják, hogyha áldást mondunk víz-
ivás előtt, a víz minősége megváltozik – ez egy csoda!

Ha már az áldásokról van szó, engedjétek meg, hogy 
egy személyes vonatkozást is elmondjak. Korábban, 
amikor a Tikvába jártam tanulni (nagyon kellemes él-
ményeim vannak arról az időszakról), akkor az egyik 
nap Yanki Klein rabbi azt mondta nekem, hogy az az 
ember, aki nem mond áldást az étel, ital elfogyasztása 

előtt és után, az Örökkévaló szempontjából olyannak 
számít, mintha az ételt, italt ellopta volna Tőle. Akkor 
egyszerűen sokkot kaptam ettől és ez a gondolat járt 
folyton a fejemben mindaddig, amíg rá nem kénysze-
rültem, hogy elkezdjem mondani az áldásokat.

Visszatérve, ez vonatkozik a növényekre is, és 
szabad szemmel lehet látni, milyen változás 

történik, ha valaki olyan vízzel locsolja 
meg a növényeket, amelyre előtte ál-
dást, zsoltárokat mondtak, mert azok 
a növények sokkal jobban fognak fej-

lődni és növekedni. Ha pedig át-
kokat mondanak a vízre, mielőtt 

meglocsolják vele a növényeket, ak-
kor azok a növények visszafejlőd-
nek és nem fognak növekedni. Ezt 
a kísérletet  mindenki elvégezheti, 

csak az a fontos, hogy ugyanazon a szo-
bahőmérsékleten kell elvégezni, és ezt 

mindenki megláthatja a saját szemével! Sokan nem 
akarták ezt elhinni, de miután elvégezték ezt a kí-

sérletet, meggyőződtek erről! Hogyha ez a növényekkel 
kapcsolatban működik, akkor nyilvánvalóan az egész-
ségünkkel kapcsolatban is működik! Nekünk azonban 
nem az egészségünk miatt kell mondanunk az áldáso-
kat, hanem az igazság miatt, mert az Örökkévaló meg-
parancsolta nekünk! És ezek az áldások többek között 
meg fognak védeni bennünket az Igaz Világban, ezért 
nagyon is érdemes használni és mondani az áldásokat, 
amelyeket az Örökkévaló megparancsolt számunkra!

Kívánok mindenkinek minden elképzelhető jót, jó egész-
sé get, jó megélhetést, akinek szüksége van rá, gyermekáldást 
vagy házastársat, és ne feledkezzünk el embertársainkról!
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