
anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez 
fűződik.

etiszakaszunkban többek között 
a smita (a Shabbat-év) paran-
csolatáról olvasunk, ami azt je-
lenti, hogy Izrael földjét minden 

hetedik évben pihentetni kell, ami nem 
egy egyszerű parancsolat!

Sok embernek vannak kétségei a 
Tóra parancsolatait illetően, némelyek 
azt kérdezik: „Vajon a Tórában szereplő 
összes törvényt az Örökkévaló adta Iz-
rael népének vagy csak a Tízparancsola-
tot? És a Szóbeli és Írásbeli Tórát is Tőle 
kaptuk?” Mózes azt mondta, hogy a tel-
jes Tórát, az Írott és a Szóbeli Tórát is 
megkapta az Örökkévalótól, és a Szó-
beli Tóra alapján tanította meg a né-
pet arra, hogyan kell teljesíteni azo-
kat a parancsolatokat, amelyek az Írott 
Tórában szerepelnek. Hiszen az Írott 
Tóra nem részletezi például azt, hogy 
mit kell tenni a tfilinnel, annak milyen 
színűnek kell lennie, miből kell készül-
nie, mikor szabad használni, mikor ti-
los, stb, ugyanígy a körülmetélés és még 
nagyon sok parancsolat esetében sincs 
semmiféle magyarázat az Írott Tórában, 
ezért az önmagában értelmezhetetlen 
a Szóbeli Tóra magyarázatai nélkül. Ez 
olyan, mintha vásárolnánk egy nagyon 
drága mobiltelefont, amihez azonban 
nincs töltő, és így nem tudjuk használni.

De vajon a Tórát az Égből kaptuk? Ha 
valaki megnézi Izrael népének történelmét, 
láthatja, hogy az Örökkévaló nem titok-
ban adta át a Tórát, hanem milliók előtt, 
az egész nép szeme láttára. Milliónyi tanú 
volt arra, hogy Mózes beszélt az Örökké-
valóval. És még rengeteg bizonyíték van.

Ha megnézzük a Tanachot,* abban 
ren geteg prófécia található. Más vallások 
szent irataiban nincsenek próféciák.

Mára a próféciák több mint 90%-a 
teljesült, amit lehet ellenőrizni, bárki utá-
nanézhet. Ez egyértelmű bizonyítéka an-
nak, hogy csakis az Örökkévaló adhatta a 
Tórát! De ha valakinek ez sem elég, akkor 

* A TaNaCh a zsidó Biblia, melynek részei: az Írott 
Tóra (Mózes öt könyve), a Neviim (a próféták köny-
vei) és a Ketuvim (az egyéb szent iratok).

ott vannak a modern tudományos kuta-
tások eredményei, melyek szintén bizo-
nyítják, hogy ember nem adhatta a Tórát, 
csakis az Örökkévaló! Ha valaki elolvas-
sa a Magyar Hidabroot „Tóra és Tudo-
mány” című kiadványát, nagyon sok bi-
zonyítékot fog látni erre vonatkozóan!

Volt egy házaspár, ahol a férj közele-
dett az Örökkévalóhoz, a feleség azon-
ban nem, és már azt fontolgatták, hogy 
elválnak. A feleséget rábeszélték, menjen 
el a férjével egy szemináriumra, hogy ott 

megfelelő bizonyítékot kapjon. A feleség 
nagyon művelt és igen racionális volt, aki 
bár a szemináriumra elment, ott azonban 
nem ült be egyik előadásra sem. Mielőtt 
elhagyták volna a szemináriumot, a férj 
odament Zamir Cohen rabbihoz és meg-
kérte, hogy beszéljen a feleségével. A rab-
bi azt mondta: „Ha nem ült be egyetlen 
előadásra sem, hogy tudom én néhány 
perc alatt bebizonyítani neki, hogy a Tó-
rát az Örökkévaló adta? De természetesen 
mindent megteszek, hiszen nagyon fon-
tos, hogy egy zsidó családot megment-
sek és ne váljanak el!” A feleség rögtön 
kifejtette a rabbinak, hogy egészen bizto-
san kell lennie egy felsőbb erőnek, mert 
ilyen rendezett, szép világ csak úgy, vélet-
lenül nem jöhetett létre. Megkérdezte tőle 
a rabbi, hogy milyen bizonyítékot szeret-
ne kapni? Azt válaszolta: „Olyat, amire azt 
tudom mondani, hogy »váó«!”

A rabbi azt kérdezte tőle, hogyha em-
ber írta volna a Tórát, az az ember szerinte 
buta volt-e? Azt válaszolta: „Biztos, hogy 

nem, és bárki is írta a Tórát, egy zseni 
volt! Nem tudom, hogy ki írta, de nagyon 
okosnak kellett lennie!” Akkor a rabbi azt 
mondta: „A smita törvényét, ami ebben 
a hetiszakaszban szerepel, vajon adhatta- 
e egy ember? Vállalhatott-e valaki ekkora 
rizikót, mint ami itt a Tórában le van írva, 
hogy minden hetedik évben pihentetni 
kell a földet Izraelben? Abban az időben 
nem volt hightech, nem volt más iparág, 
ami kisegíthette volna őket, szinte min-
denki a mezőgazdaságból élt. Akkor, hogy 
létezik, hogy azt parancsolja az Örökkéva-
ló, hogy a hetedik évben ne műveljék meg 
a földet? Hiszen akkor mit fognak enni? 
Azt gondolom, ez teljesen jogos kérdés! A 
Tóra azonban megígérte, hogy a hatodik 
évben háromszoros termése lesz a föld-
nek. Tehát ha a többi évben 1 tonna ter-
mése volt, akkor a hatodik évben 3 tonna 
termése lesz. Miért? Azért, mert a hato-
dik évben is enni kell, a hetedik évben is 
enni kell, annak ellenére, hogy nem mű-
velik meg a földet és a nyolcadik évben is 
enni kell, amikor igaz, hogy elkezdik meg-
művelni a földet, de még nincs mit enni, 
ezért ad a hatodik évben háromszoros ter-
mést az Örökkévaló!” Újra megkérdezte a 
rabbi a feleségtől: „Vajon egy ember ma-
gára vállalhatott ilyen kötelezettséget? Hi-
szen az első alkalommal, amikor ez nem 
teljesül, akkor ott vége lett volna az egész 
Tórának! Ráadásul van még egy csoda! Ez 
az eredetileg tórai parancsolat mára rab-
binikus parancsolat lett, mivel a tórai pa-
rancsolat arra vonatkozott, amikor a zsidó 
nép egésze Izrael földjén él. David Krantz 
tanulmánya („Shmita Revolution: The Rec-
lamation and Reinvention of the Sabbati-
cal Year”) azonban azt bizonyítja, hogy ma 
is, amikor a smita év törvénye rabbinikus 
parancsolat, mégis mindenhol, ahot tart-
ják és a hetedik évben nem művelik meg 
a földet, ott a hatodik évben háromszoros 
termést ad Örökkévaló!” Erre a feleség azt 
mondta: „»Váó!« Erre vártam!”

Ez a feleség tehát egyértelmű bizo-
nyítékot kapott és hála I-tennek nem vál-
tak el, hanem ezek után ő is közeledett az 
Örökkévalóhoz!

Kívánok nektek minden elképzelhető 
jót! Shabbat Shalom! Gut sábesz!

Czink Moshe (Tomi)



 
 

 
 

 





anításunk Zamir Cohen rabbi nevéhez fűződik.
házasságban élő emberek számára nagyon fon-
tos a mikve, a spirituális fürdő. Van olyan nő, 
aki azt kérdezi: „Van a fürdőkád vize és van a 
mikve vize, mi a különbség a kettő között? Ez 

is víz, az is víz!”
A szent Zóhár azt mondja, hogy ami-

kor az első ember elkövette bűnét és evett 
a tudás fájának gyümölcséből, ezáltal 
spirituálisan az egész világ megfer-
tőződött. Ezért van szükség mikvére, 
mert az megtisztítja az ember lelkét. 
A mikve vize esővízből áll, ami mini-
mum 40 szea, azaz körülbelül 332 liter 
víz, és ez a víz olyan, mint amilyen akkor 
volt a víz, mielőtt az első ember elkö-
vette a bűnét a Gán Édenben, vagyis 
ez a felső Mennyország vize. Ami-
kor egy nő vagy egy férfi alámerül 
a mikvében, az olyan, mintha kilépne 
saját atmoszférájából és a Gán Éden vi-
zében merítkezne alá és utána hazamenne.

Mint ismeretes az ember teste legnagyobbrészt víz-
ből áll, testünk körülbelül 70%-a víz. Amikor az ember 
alámerül a mikvében, akkor a két víz – a testben lévő 
és a mikvében lévő víz – belsőleg összekapcsolódik és 
ennek spirituálisan nagyon nagy hatása van az emberre, 
akkor is, ha ezt nem látjuk. Azonban, ha készítenek egy 
úgynevezett aura-fényképet egy nőről a mikvébe merü-
lés előtt és után, akkor látszik, hogy az aurája színe meg-
változik. Miért? Mert a mikve vizétől spirituális energi-
át kap, amit a fürdőkád vizétől soha nem kaphat meg!

Amikor egy férfi tfilint légol, vagyis felteszi az ima-
szíjakat a kezére és a fejére, akkor spirituális energiát 
kap, ugyanígy a nő pedig akkor kapja meg ezt a spiritu-
ális energiát, amikor alámerül a mikvében.

Amint mondtuk, a mikve vize esővízből áll, nem szi-
vattyúzott víz és a mikve falán kívül kell lennie annak a 
minimum 332 liter víznek. Ha ehhez a vízhez hozzáte-
szünk akár egy kamionnyi vizet, spirituálisan akkor is 
olyan marad, mint az esővíz. Ha azonban sima szivaty-
tyúzott vízről van szó, akkor az spirituálisan nem tisztít.

Nagyon-nagyon fontos a nők számára a mikve hasz-
nálata és az ezzel kapcsolatos parancsolatok megtanulása.

Ha egy nő a házasságban nem használja a mikvét, ak-
kor ennek nagyon komoly következményei vannak ezen 
a világon is és főleg a túlvilágon.

Volt egy nő Izraelben, aki azt mondta a rabbinak: 
„Csak akkor vagyok hajlandó elmenni a mikvébe, ha én 
vagyok az első, mert undorodom attól, hogy más nők 
után merüljek alá a mikve vizében.” Megkérdezte tőle 
a rabbi, hogy szokott-e uszodába járni? Azt válaszolta, 

hogy „igen”, közben észre sem vette, mi-
lyen kettőség, milyen ellentmondás volt 
abban, amit mondott, hiszen egy uszo-

dában milyen sok nő volt előtte már 
ugyanabban a medencében, mi-
előtt ő belement abba. 

Ehhez fontos megjegyezni, hogy 
az izraeli minisztérium egy olyan köz-
leményt adott ki, hogy a mikve vize 

azután is, ha abba a nők aláme-
rültek, ivóvíz minőségű. Hogy lé-

tezik ez? Ez egyébként csak a női mik-
vére vonatkozik, a férfi mikvére nem. 

Azért, mert a nőknek egy óra tisztálkodásnak 
kell megelőznie a mikvében való alámerülésüket, hiszen 
semmi nem maradhat a testükön, ami a mikve vize és a 
test között lenne, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, 
hogy semmi nem maradhat a testükön. Ezért marad na-
gyon tiszta a női mikve vize.

Azért is nagyon fontos a nő számára alámerülni a 
mikvében, mert nem mindegy, hogy amikor állapotos 
lesz, akkor előtte alámerült-e a mikvében vagy sem, mert 
azt mondja a Szent Ári, zc’’l (Arizál Hakadosh, Jichák Lu-
ria, 1534-1572), hogyha úgy lesz állapotos valaki, hogy 
előtte volt a mikvében, akkor egy sokkal magasabb spi-
rituális világból fog jönni a leendő gyermekének a lelke. 

Tehát nagyon fontos parancsolat a mikve, mert a 
családi spirituális tisztaság ugyanúgy alapköve a zsi-
dóságnak, mint a Shabbat megtartása és a kóserság.

Bízom benne, hogy a nők közül minél többen fogják 
használni a mikvét, hiszen ez egy nagyon fontos paran-
csolat a nők és az egész család számára, többféle szem-
pontból, pszichológiai, párkapcsolati és egészségügyi 
szempontból is.

 
 
 

 
 


