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Nidá = family purity = családi tisztaság 
 
A micvák célja közel kerülni az Örökkévalóhoz, ehhez tisztának kell lenni és a hétköznapi 
dolgokat emelkedetté tenni. A cél a férfi és nő együttlétet is emelkedetté tenni az Örökkévaló 
szolgálatára. 
 
A katolikusok a szexet nem tartják jó dolognak, kivéve ha gyerek lesz belőle. 
A zsidók szerint a lélek mielőtt megszületik kettéválik, férfivé és nővé. A lelkek keresik 
egymást, megtaláljál egymást (nem mindig könnyen) és eggyé válnak. Az Örökkévaló tudja, 
hogy amikor megszületik a kisbaba ki lesz társa.  
 
 
ahava= szeretet, szerelem. Az ahava szó számértéke ugyanaz, mint az echád (egy) szó 
számértéke. Ha két fél lélek találkozik, akkor eggyé tud válni. Az ahava szó, a háv=adni 
szóból származik. A szerelem lényege, hogy férj és feleség eggyé válnak az adás által 
 
Az Örökkévaló tesz dolgokat a Tórában, nekünk is hasonlót kell tennünk. Az Örökkévaló 
tulajdonságait, viselkedését próbáljuk utánozni. 
Örökkévaló kegyes-> mi is megpróbálunk kegyesnek lenni 
Örökkévaló felöltöztette Ádámot és Évát-> mi is adunk ruhát annak, aki rászorul 
 
Az Örökkévaló egy és mindenható. Ezt nehéz imitálni vagy nem is lehet. A férj és feleség is 
lehet egy kicsit „egy”, fizikális szinten. 
 
Mózes csak hátulról láthatta az Örökkévalót, szemből nem-> mi utólag értjük meg a dolgokat. 
 
Fizikai érintés automatikus kapcsolat a másikkal. Pl. Amerikai kutatás kimutatta, hogy ha az 
eladó a vevőhöz ér miközben odaadja a visszajárót, akkor nagyobb valószínűséggel megy 
vissza a vevő oda vásárolni. -> Képzik az eladókat, hogy hozzáérjen a vevőhöz, amikor 
visszajárót ad. Ilyen automatikus fizikai kapcsolat: puszi, kézfogás stb. 
 
Férfi és nő közötti kapcsolat csak házasságban, tiszta körülmények között lehet. Egy nő nem 
érintkezhet más férfival. 
 
Csók: lelkünk ér össze, tehát az, amit az Örökkévalótól kaptunk. Ezért csak a férj és a feleség 
között lehet. 
 
A Tórából lehet levezetni a férfi és nő közötti tisztasági szabályokat: 
 
-Mózes III. 20:18 

 
„És ha egy férfi tisztulásában levő nővel hál és fölfedte mezítelenségét, mivel meg 
meztelenítette forrását, és a nő fölfedte vérének forrását , írtassanak ki mindketten, 
népük közül.”  
 



Ha a nő tisztátalan, akkor, nem lehetnek együtt. A nő tisztátalan attól a pillanattól 
kezdve, hogy menstruál (kb. 5 nap) + 7 tiszta nap a menstruáció után. Ilyenkor nem 
érhetnek egymáshoz sem, mert minden kísértés lehet (puszi, simogatás). A nő nem 
adhat semmit oda a férjének, nem sminkelheti magát erősen, vagyis semmi olyat nem 
tehet, ami izgató lehet. 
 
 

-Mózes III. 20:7 
 
„Szenteljétek meg magatokat, hogy szentek legyetek, mert én vagyok az Örökkévaló, a 
ti Istenetek” 
 
Örökkévaló teremtette a lelkünket-> Hozzá akarunk hasonlítani 

 
 

 
Elkülönítés után (kb. 12 nap) a nő mikvébe megy naplemente után. A nő mindig ekkor megy 
mikvébe, kivéve akkor ha menyasszony, akkor nappal. 
Mikve: medence, csapvíz felmelegítve, ami érintkezik természetes vízforrással (folyó, tó eső).  
Az édenkert vizét testesíti meg, az újjászületés folyamatát szimbolizálja. 
A menstruációkor új ciklus kezdődik, újra felkészül arra, hogy gyereke legyen. A 12. nap 
amikor a nő mikvébe megy a legjobb időszak a termékenységre. 
 
A mikvében nincs rajta semmi, sem paróka, sem ékszer, sem körömlakk, semmi olyan nincs 
rajta ami elválasztja a víztől. 
 
A nők azért csinálják ezt a micvát, mert tiszták akarnak lenni és mert az Örökkévaló ezt 
parancsolta.  
De ennek a micvának a megtartására racionális érvek is vannak: 
- egészségtelen a nőknek ha menstruáció alatt szexuális életet élnek. Akik tartják a családi 

tisztasági törvényeket azoknál szignifikánsan alacsonyabb az AIDS, mellrák, méhnyakrák. 
De ehhez az eredményhez az is hozzátartozik, hogy más életformájuk is (fiatalon megy 
férjhez, fiatalon szül, egy férfival van) 

- a nőnek vérzés után szüksége van regenerációra (ami több mint 5 nap) 
- vonzalom hosszú távon megmarad. Ha külön vannak néha az jót tesz a kapcsolatnak, 

izgalmas marad a nő a férfinak. 2 hétig annyit vannak együtt amennyit akarnak 
- nincs teljesítménykényszer (kb. 12 napig) 
- egyik fél túl sokat akar a másik nem-> van szünet  
 
 
 
A zsidó menyasszonyt és vőlegényt fel szokták készíteni az esküvőre. Külön –külön valaki 
hozzáértő részletesen elmondja nekik a gyakorlati részleteket és a mélyebb értelmét is. Ha 
valaki házasodni akar, akkor meg kell kérni valakit, hogy mondja neki ezeket. A nőknek a 
rebecen, a férfiaknak nagy tudású ember mondja el.  
  


