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ln ultimul timp, ţara e inundatu de un potop de
scrieri şi broşuri calomnioase la adresa evreilor şi a
religiunei lor.
Scopul lqr vădit din limbaj şi formă e sâdirea
urei şi nelnţeleRerei fn adâncul inimei maselor neştiutoare şi fn s11fletultineretului, fn contra poporului
evreu care trăeşte de secole fn această ţară ad11câ11d
foloase imense prin munca şi inteligenţa lui fn toate
ramurile vieţei: sociale, financiare, culturale. Datona
fiecărui om obiectiv şi paşnic care doreşte onoarea şi
fericirea acestei ţări, e: de a combate prin toate mijloacele aceste scrieri veninoase..Şi a slabi influenţa lor
fnainte de a avea urmăn grave şi iremediabile.
Nu cu ură şi calomnietrebue sc.irăspundem la aceste
scnert aţăţătoare ci cu blândeţe, fnfelepciunc si luminarea chestiunilor citate. ,,Răspunsul blânâ potoleşte
furia, iar cuvântul suparâtor- a zis Solomon- afâfa
ura." ')
O poveste Jrumoasâ găsim fn Talmud 2) : /11 antichitate, Senatul Roman a dat ordine aspre de przf?onire
contra evreilor şi religiunei lor. Atunci, Rabbi Jehuda
cu tovarăşii lui s'a dus să ceară sfatul unei matrone1) Pild. 15. I

2) Roşhaşana 19 b.
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la care se adunau toţi oamenii mari din Roma. Ea i-a
.zis :
- ,,Faceţt o demonstraţie de protestare, tn timpul
1
nopţei ), contra prigonirilorşi suferinţelor la care sunteţi supuşi".

S'au dus şi au manifestat noaptea strigând :
- ,,yai cerule! Nu suntem noi fraţii voştri? Nu suntem. n~i copiii unui singur părinte? Nu suntem, copiii
unei smgure mame ? Pentru ce suntem deosebiţi de celeia/le popoare şi naţiuni, pentru ce ne chinuiţi cu legi
nedrepte ?".
Manifestaţia a avut efectul dorit şi statul stăpânitor
a anulat legile de excepţie.
Şi noi tn vremurile actuale, cu mâhnire şi durere,tot
cu acele vorbe şi strigăte ne adresăm adversarilor no.ştrii.

Sperăm c~, in ~ele din urmă, ochii vrăjmaşilor noştrii
se vor deschide, srmţul de dreptate se va ivi În inimile
,şi În vsufletele lor, Încetând cu activitatea lor duşmă
noasa.
Lucrarea prezentă mai are Încă un scop şi anume :
Lacuri de sânge au curs În veacuriletrecute din sângele stră":o~ilor noştrii; sute şi mii de oameni au fost
m_al~rataţi Şl om~râţi fn chip tiranic de inchizitorii spamolz pentru credmţa şi religia mozaică. Strămoşii noştrii n'a~ _părăsit şi profanat credinţa şi legile sfinte, ci
au _sacrificat toate bunătăţile vieţii şi tot ce le-a fost
mm scump pe altarul credinţei.
Şi azi, când soarele libertăţii luminează toată lumea
când fiecare om şi popor are dreptul să trăiască dup~
1)

? demon~traţie

sub formă de procesiune, făcută

ro timpul

nopţe1, la lu~ina torţelor aprinse, face o impresie mai adâncă

asupra oameml:>r.

credinţa şi tradiţia lui fără e fi silit de stat la o a,111-

mită religie, tocmai azi, avem durer~a de ~ ~ede~cu~l
ueneraţia tânără se depărtează de viaţa rellgwasa, pa;ăsind credinţa şi obiceiurile strămoşeşti..
.
Nu putem arunca vina acestei stăn tnste asupra
fiilor noştrii.
.
,Judecă toată lumea fn cumP_â~a~evm~~aţm ). Astf~l
ne fnvaţă marii noştrii moralişti şi noe rnţe~egem nevc~
novăţia tinerimei noastre. Adevărata cauza a acestei
stări este neştiinţa.
şcolile noastre nu sunt bine organ~zate, n'avem_pro_fesorii şi cărţile necesare_pentru yudterea culture_i,
_religiei şi istoriei evreeştz. Copm ne_ c!e~c /ara a
.şti ce este credinţa şi religia evree~sca,f~ra _a cu~oaşte
trecutul nostru, viaţa marilor noştm patnar~i, regt,profeţi, eroi şi tnţelepţi. Aşadar ~u!'1putem sa le ~eremsa
sufere să lupte şi să se sacrifice pentru lucruri ce le
sunt ~ecunoscute,al căror rost şi memre nu le ~unosc~
Broşura de faţă e o fncercare.de _a ~~~ta ~at~t!um_ei
creştine cât şi evreilor neştiuiton, pnncipule, mvaţatunle
şi ideile judaismului.
.
.
.
Dacă voi reuşi să atrag atenţiunea_ chiar ,~um~c~
câtorva dintre cetifori, munca mea va ft fost rasplafita
şi voiu fi câştigat mulţumirea sufletească.
V

Huşi, Iulie 1923.

1. Pirke Aboth 1,6.
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INTRODUCERE
~V?ind a alege planul potrivit al acestei lucran
• ·
al ' .am a. Vllt mamtea
mea măreţele cuvinte
e pnmulw Tana, marele preot s·
u
zadie :
tmeon 11a"f~me~ e lntemeiată pe trei lucruri: "Thora"
mvaţa~llra, culfl!ră; ,,Avoda", slujbă divină~
~ Gem1fllth-hasadim..' binefacere, caritate ».
,
A~_tfel dar, am împărţit cartea in trei părti
t~a~~ndaparte câte unul din sus numitele pri;~
cipu.
A

PARTEA I.

TORA
1.

Bi blia şi T al mudul

lzvornl culturei israelite e „Biblia" numită şi „SeferHasfarim" (cartea căr~lor).
Biblia c împărţită în trei părţi :
1. Tora (Pentateuch~I) scrisă după tradiţie de Moisi.
2. Neviim (Profeţii) viata şi cuvintele profetilor,
3. Kesivim (scrieri sfinte).
Biblia propriu zisă e scurtă, deci incomplectă şi nelă
murită, în unele locuri. Talmudul dezvoltă şi clarifică
cuvintele bibliei. Pe lângă Talmud mai sunt numeroase
căfţi cari se referă la biblie. Unele sunt indispensabile
pentru stuciiul bibliei.
2. Sch i ţ ă ist o rică

Tora începe cu istoria universală: creiarca lumei în 6
zile (perioade) ').
După biblic, cel dintâi om de pc pământ s'a numit
Adam. Din Adam şi soţia sa, Eva, s'a născut şi dezvoltat
neamul omenesc.
După veacuri îndelungate, omenirea s'a rătăcit din drnmul dreptăţii, făcând tot ce e rău, păcătos şi înjositor.
Dumnezeu a pedepsit lumea la peire prin potop. Numai
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3.

Noe,
urul
drep
cu famsing
ilia prinom
a1·utorut lîn acea
.
vreme, 2) a fost salva
I· D
unei
ii făcută d.
ut
urnnezeu. Din familia corăb
.
N
m porunca
mulţit iar neamul omenes 1Ul oe s,a dezvoltat
şi înI
C.
n generaţia a zecea după
N
•. .
a înţeles că idolii nu
·t
oe, a tra1t Abraham. El
. d
.•
men
au
ca
lum
ea
• r
A .
ŞI atonta înţelepciunii sal .
sa 1 se mchme
un singur Dumnezeu
e a a1uns la credinţa că exist
ă
Dumnezeu e un spirit' . ca_r~b.acreat şi cond
uce
lum
ea
mvizi t1 imaterial ·
un spirit pe care ratiunea
• ' . A . ş1 nemuritor. E
Ta
ca T p~dra
mc~tpue.
'
tpu
T
ara a Te cunoaşte" ( eI va ' Te mch
.
f Ab
· n mnul Slavei") esc, e numesc,
. . raham convins fiind de
1de1a măreaţă despre existe~ceasta,~ ·prop
agat mulţimei
distrugând idolii i-a A ·ţ t ţ~ unut Dum
I
.
a pnn vorbe . f nezeu unic şi
~ai
plăcută slujb' ă cemva
se oate f
i
ş1.
bmele şi dreptatea. El a fpos ace_ac:_stmapte că : cea :
Dumnezeu e :
porului evreu ş,· 'n
~ cel dmtaw Patriarh al poace
aş
mului. Când Ab h 1 timp
. A
mteme·1etorul monoteisra am a aJun
s
soţia lui, i-a născut pe Isac. De i Abîn anu.. Ab.~~âneţii, Sara, I
doare unicul copil
~
raham
A
, 1sac, vem
t la băt 1ş1t iube
, a cu armcercărei lui Dumneze
ud
. I . . rane e, sa supus
nezeu l'a binecuvântat . : dat-. 1ertf1; pent
•
z1can u-1 · şi O· ru care Dummu1 tau ca stelele cerutu·
.
. . '.' v JU
ţi neaŞ 1 ca ms1pul mă ··mmul
·
maşu.. t·ai se vor binecuvâ1nta
t t
. m, ş1 prin urIacob, fiul mai mic al I . i°a e ~eam~nle
ntului.
Iităţile sufleteşti ale pări +iul1s~~' msuşmdu-şipămâ
toate
caf t I
n~ or sat urmând A ·ţ·t
ap e e lor, este al treilea
tr"
1~_
va
a
urile
şi
socotip drept capii celor la •tar . Cei 12
fu ai săi sunt
cătuit poporul Evreu.
ouasprezece triburi cari au al-

mărirea
v
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EYreii in Egipt. Eliberarea
Primirea Decalogului.

lor.

La bătâneţe, din cauza foametei, Iacob cu
cele 70 de
persoane cari alcătuiau familia lui, se mută
în Egipet la
fiul său Iosif care era acolo vice-rege.
!\Te
levreu
trăi câtva timp liniştit. Insă după moartea lui amu
Iosif şi a
fraylor săi, poporul evreu fo supus la mun
ci grele şi prigonit. Evreii ajung astfel în stare de robi
e.
După câteva sute de ani, când suferinţel
e evreilor au
întrecut orice măsură, când strigătele lor
de durere au
ajuns la cer, Dumnezeu trimise pe Moisi să
elibereze poporul evreu de sub robia Egiptenilor. Odată
poporul evreu
eliberat, Moisi vru să-i conducă în ţara
făgă
ă stră
moşilor lor. lnainte însă de a-i duce în ţara străduit
moşe
ască,
el crezu necesar să-i organizeze dându· le
o lege, după
care să se conducă în viaţă.
Ajungând la muntele Sinai, li se dădu aci
prin revelaţia Dumnezeiască, cele zece porunci (Decalog
ul)
formează baza şi fundamentul religiunei mozaice care
.
, 4. Complectarea

legei.

lnsemnătatea

ei.

Moisi complectează apoi religia prin Pent
ateuch care
cuprinde 5 cării- Terminând cu istorisirea
elibe
rărei din
Egipt, Moisi dezvoltă poruncile întrempândule din când
înf când cu întâmplări şi cuvinte de îndemna
viaţa
morală prin îndeplinirea perceptelor lui Dumnezereu.laAce
ste
porunci sunt în număr de 613 şi se împart
în două feluri : 248 pozitive care ordonă ce să se facă
şi 365 negative, adică ce să nu se facă. Iar în total
itatea lor sunt
împăriite în două categorii :
1. Datoriile omului faţă de Dumnezeu şi
2. Datoriile omului faţă de semenii săi.

\

.

'
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S'a dovedit şi constatat că, afară de cele din categoria
a II-a care sunt foarte necesare şi folositoare fiind de
ordin social cu menirea de a regula şi armoniza viata
oamenilor şi deşi, după aparenţă cele din categoria I-a
n'au nici un folos pentru om, totuşi sunt de-o mare im--

portanţă.

Repauzul Sâmbetei e indispensabil pentru sănătatea omului.
Legile şi regulele cu privire la prepararea şi alegerea
bucatelor au baze adânci în Higiena alimentaţiei şi sunt
în adevăr conforme ştiinţei moderne.
Interzicerea de a mânca cărnuri provenite de la animale
bolnave ori moarte ; de a consuma sângele, a amesteca carnea cu laptele :1), consumareacărnurilor anumitor animale
îmbrăcarea hainelor făcute din materii cu efecte contrare
reguli în viata sexuală şi multe altele sunt în perfectă
concordanţă cu prescripţiile higienei moderne ·1).
„Dacă lumea a;- fi acceptat legile mozaice, n'ar fi ştiut
de tuberculoză, cancer, difteritis şi cum se mai numesc
toate acele epidemii cari fac aşa de mari ravagii. Acum
se vorbeşte de tuberculele vacilor şi trichinoza porcilor.
Moisi a ferit pc poporul său de aceste boli cu mult înainte de a se fi cunoscut institute bacte1iologice". (Carmen
Sylva).
Nu e de mirat deci că Pentateuch-ul mai e numit şi
,,cartea vieţii". La sfârşitul mai multor porunci se afirmă:
pentru a-ţi prelungi zilele vietei tale! Când Moisi îndeamnă
întregul popor să asculte poruncile Domnului îi zice :
ca să se înmulţească zilele vieţei voastre şi zilele fiilor
voştrii pe acest pământ, urmaţi aceste învăţături. Că poruncile au influenţă asupra sănătăţii corpului pe lângă influenta asupra sufletului e vădit din următoarele versete
biblice : "Dacă vei auzi de glasul Domnului şi vei face
'

.. Lui 'ţc:i vei asculta poruncile Sale
tot ce e drept •111 oeI111
t
I am
.,i vei păzi toate legile Lui, atunci to~te bodalee -~e(e:od.
I .
se vor atinge e voi .
trimis asupra Egi~tu__
m ~~ Tora pentru cei ce se aliJ?eSC
15. 26). Pomul v1eţi1 es
. • de dânsa este fericit.
.
a Ia·t un. de ea si. cine se reaz1111a
(Prov. 3, 17).
5. Datoria

de a studia Biblia

. .
. t r entru fiecare evreu. Cetirea
Studiul bibhet c obilga O ?.
ct· ta să întărească
- • tare să punf1ce ere 111 ' '
.
ei intensa c _m s .
tul i mintea. ,,Lumina bibliei
caracterul, sa lumineze sufle N dş .· 81) Moisi a dat
. " îndreaptă omul spre b"me" . ( te a11111
.
nvătătura"
(Deutor
I · Iacob drept moş emre,
c •
urmaşilor ut . _ . t de învăţătura lui Moisi servu~
33 4) Aducet1-va amm e
· ţ· 1
,
" . .
. ·t e Horeb legi şi prescnp iun
meu, căruia t-am po1un~1J p el" (Mallachi 3, 22). Cupentru întreg neamul lui sra : . să tic în inima voa. vi le poruncesc azi,
vintele pe can .. •
• te să vorbiti de aceste custră. Copii~ voştm s~ _le1111~a\:11care
şi la sculare. (Deut.
,·inte acasa sau pe 1un , .
cartea sfântă a reI t ebue să studieze mereu
.
6,6). Evreu_ r . ,
• ·eguleze viaţa, moravurile ş1
• ·t
. I. . . a sa ştie cum sa 1
1g1e1,c . d · - vointa D omnu11
. Cartea
învaţa ure1sa
t 1. "
,
faptele lut upa
. t să cugeţi ziua "li noaptea
nu se îndepărteze de gu1a a,. . • ea căci atunci calea
- f . • tocmai cum c sens 111 '
I
ca sa ·acid ·m tă si vei. f.1 ,mţe lept" · (Iosua 1). ,,Ignorantu
ta va ft 1~ap : " p A 2 , 6). ,,Nimeni nu trebue
nu poate f1 evlavios · ( · ·.
să vânză cărţile sale". (Meghtlah 27) ..·1 . I să se adape
f ecare evreu are p1I e1u
Dat fiind ca. nu . I • nu fiecare are mijloacele şi posila cultura evreiasca ŞI ... • . • spiritul învăţăturei israebilitate de a educa copm sm_111.
·t·t. de a întretinc
t · recare1 comurn a1,
Jite deaceia e de. da on~) • predea copiilor învăţăturile
şcoli cu profeson capa J I sa
religiunei noastre '').
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„ Copii

nu pot fi îndepărtaţi dela carte, chiar dacă ar
nevoe ~e ei la zidirea ternp!t.tlui". (Sabath, 119) .
. ,,1:ru_saltrnula fost distrus din cauza încetărei instrucţiun.e1 tineretului". (Idem).

fi

· 6. Tălmăcirea Decalogului.

. ~- amintit că decalogul conţine temelia întregei religmm. Cre~em deci folositor să tălmăcim acestă cuvinte
Dumnezeeşti :
. 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos
dm ţara Egiptului - din casa robiei.
2 - ~~ nu-ţi faci alţi zei, să nu-ţi faci chipuri cioplite
a~emanato,:u-e~r~u~ui lucru din cer sau de pe pfimânt.
Sa nu vte mchm1, sa nu slujeşti aceste chipuri cioplite.
3· Sa n~ rost~şti numele Domnului în deşert.
4. ~du-~ ammte de ziua Sabatului, ca s'o sfinţeşti;
şase _zlle s~ lucrezi iar a şaptea să fie zi de odihnă pentru tme şi tot ce e al tău. Căci în şase zile făcut-a
~o~ul cerul şi p!mân~l,. marea şi tot ce se găseşte
I~ ~ma a şaptea s a odthmt. Deaceia a binecuvântat şi
sfinţit Domnul ziua de Sâmbătă.
5. Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta ca să-ţi fie bine
şi să trăeşti mulţi ani.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu faci fapte imorale.
8. Să nu furi.
9. Sa nu mărturis_eşti falş împotriva aproapelui tău.
10. Sa nu po~eştt casa, femeia, sluga, boul, asinul sau
,µtceva ce aparţine aproapelui tău.
·
Aceste zece pomnci trebuesc respectate cu cea mai
mare sfinţenie.
V
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7. Observaţiuni la Decalog.

In prezentul capitol vom da câteva observa1il şi reilexii cu privire la decalog, înşirate după ordinea lor: .
1. Faptul eliberărei Evreilor de sub robia Egiptenilor.
îndatoreşte pe Evrei de a se închina lui Dumnezeu respectând legile lui.
. .
Făcând astfel aducem omagiile noastre de admiraţie
şi recunoştiinţă către acela care ne-a mântuit de rău .
2. Acest cuvânt ne dă a înţelege că : Dumnezeu e
atotputernic, eţţrn şi universal. Nu avem voe să ne închinăm nicăiri şi niciodată vreunui idol socotit ca Dumnezeu. Interzicerea de a nu face chip cioplit înseamnă
că : Dumnezeu nu poate fi închipuit ca materie şi formă:
3. Numele lui Dumnezeu trebue respectat cu sfinţenie, iar amintirea Lui să ne insufle spiritul de adevăr,
sinceritate şi evlavie.
4. Repausul Sâmbetei are ca scop pe deoparte odihnirea, întărirea şi conservarea corpului, pe de altă parte
înălţarea sufletească.
• .
.
Viaţa pământească sileşte pe om la munca ş1 afacen
cari răpesc tot timpul ; adeseaori, omul nici n'are timpul
necesar de a cugeta la datoriile morale. Cu ocazia Sâmbetei, Evreul, părăsind orice activitate are prilejul să-şi
concentreze gândurile la Dumnezeu care a creat lumea
din neant. Ca Evreu în deosebi îşi va aduce aminte de
un fapt important din istoria poporului său (Actul eşlrei
din Egipt) în urma căruia Evreii încep a se forma ca
popor.
5. Prin poruncile precedente se reglementează datoria
omului către Dumnezeu. lnainte de a trece la reglementarea datoriilor omului către om, decalogul începe c4porunca cea mai uşoară de urmat pentru oricine, iubirea

17
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· părinţilor. Simţimântul

de . b'
cinţi, e înascut în fiecare o~~1 tre şi respect faţă de pă6. După învăţăturile mosaice

.
•
cică a vieţei universale car . .' v1a_fanoastra e o părtirel mai mare păcat e ;morit 1~s~1ş1 Dumnezeu. Deaceia
nucide n'are parte la . ! ~'.smuclderea. ,,Cine se siv1aa vutoare" Da • .
.spune : omoară, de nu t
·. ,, ca cmeva îţi
. d
e omor pe tine ,
f • •
UCIS
ecât să ucizi". (Sanh dri 7
·, pre era sa fi
1or când aproapele tău e Ae ".1 ~, a). ,,Nu sta nepăsă
Interzicerea de a omorî I~ pnm:Jdie_". (~ev~t. 19, 16).
la oricine, fără deosebire 'de era:1a~tu1 o. cn!na, se referă

omoruluiritual e O calonz . . ,F ş, credinţa. lnscenarea
.
nte tn1 amă ce s d
ruIlll evreu. Ca autoritat
e a uce popo_cu toată energia contraea~:s;:~tene rel_iţioasă protestez
rut ~i ritul sunt două n t' . 1 calomnu deoarece omoSunt sigur că cl11·ar ?·Will c~ se exclud unul pe altul.
'
acei ce deb1teaz. stf I
csunt convinşi de inexactitatea acestez
~ mscn
~ _e •de· calomnii
7 . Desfrâul e socotit de jud .
uan.
cele mai grave v) Insti t I a1sm ca unul din păcatele
·
ne u sexual treb
•
pentr u reproducerea speciei D f
~e sa servească
.
· es raul rmnea • · ·t
A

•

za sana atea
.ş I armonia casei alungând ,s . •
judaismul înterzice în moduelnmaltate~
sufletească, deaceia
.
•
ce ma1 dra f
.
Jugala, după bunul plac şi înr
l
s ic viaţa conM . b.
amp are.
»
at me să fii omorât decAt •
.
Judaismul interzice
a _sa faci ceva imoral".
nu numai faptele · · A
.re1_e. ~Vezi Brachoth 24, a). OA . . . Cl ŞI gandurile
pnmeJdioase decât faptei (,,I andirile imorale sunt mai
ve. urna 29 a)
rnta !amiliară, curată i sfântă ' .
.
fost admirată şi cânt t" d ş
a poporului evreu a
,. .
a a e duşmanii 1 · I
m timpurile vechi când desfrA
. m srael chiar ·şi
poare. Bileam, profetul M ct·a~I- era ide~lul multor pora. lă şi armonioasă E ~ iamţ1lor, admJrând viaţa moa vrellor spunea . Ct
sunt casele tale Iacob .
. · " a de frumoase
Şt cortunle tale Israel !". După
A

tradiţie Evreii au fost mântuiţi din robia egipteană, pentru faptul că femeile au păzit legile castităţii şi curăţevieţei sexuale i),
8. Averea aproapelui tău trebue respectată, după judaism, precum însăşi viata lui. Când pricinueşti cuiva opagubă materială acela e chinuit şi sufleteşte 8). Deaceia
atingerea de averea aproapelui e socotită ca o atingere
de viaţa lui. ,,Astfel stmt căile tuturor celora cari caută
un câştig nedrept. Spoliând pe cineva e ca şi cum i-ai
luat viaţa". (Prov. I, 19).
Rabi Iohanan zice : ,,acela ce jefueşte pe aproapele
său, căutând prin aceasta de a-l deposeda de o sumă
cât de mică e ca şi cum i-ar lua viaţa". (Kama 119).
Rabi Eliezer ben Nathan scrie : După cum e înterzis

niei

unui Evreu de a ucide pe un alt evreu, de a-i necinsti
soţia SeUI de a-1 jefui de avere, tot astfel îi e interzis să
facă aceleaşi lucruri unui semen de altă naţionalitate sau
relighme".
9. Mărturia falşă e oprită fie în dauna sau folosul
cuiva. Chiar simpla mărturie falşă, fără ceremonii speciale, e înterzisă. Formalităţile ceremoniale sunt simple
nimicuri cari 11upot să mărească greutatea jurământului.
Solemnitatea jurământului se găseşte în simţământul moral. Adevărul e idealul judaismului. ,,Să ocoleşti minciuna". (Exod. 23, 7). ,,Cine spune minciuni, zice Domnul, nu-l pot suferi în faţa-mi". (Psalmi 101, 7) ,,Sigilul
lui Dumnezeu e adevărul". (Sabath 55). Oeaceia „cine
nu se 1ine de ct:vânt, e ca şi cum s'ar închina la idoli".
(Sanhedrin 92).
Jurământul sau promisiunea odată luată în faţa ori şi
cui, chiar şi în faţa unor persoane, care nu aparţin comunităţii evreeşti, trebue respectată cu toată sfinţenia şi
nn poate 1i deslegată sau anulată sub nici o formă.
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10. Ultimul cuvânt e de o deosebită importanţă: judaismul tinde să facă pe om să-şi stăpânească dorinţele
ii
şi sentim~ntele pătimaşe. Supraomul visat
de Niet,schee
înţeles de judaism în chipul următor : omul
capabil de a se 1,!
-stăpâni singur, de a-şi înfrâna .toate pasiun
ile şi dorinţele
imorale printr'o disciplină internă. După judaism, stâpân pe
-sine, e numai acela care şi-a liberat sufletul de afecţiile · şi
afinităţile corpului-" vestmântul de lut" după
expresia poeţilor evrei. "Cine e viteaz? acela ce ştie să-şi
I
înfrăneze patimile. (P. A. 4, 1. Vezi 6. 2). Judaismul cere nu numai cuI
răţenia faptelor dar şi curăţia cugetului,
i,
Inima "e socotită
1·1
de judaism ca altarul sacrosant al lui Dumnezeu, pe care
trebue să întreţinem veşnic, focul sacru al iubirei Dumnezeeşti". "Să nu umblaţi după dorinţele
inimei şi a ochilor voştri, cari vă duc la desfrâu, şi astfel veţi fi sfinţi
în faţa Domnului. (Numeri 15, 39-40). Acest ideal moi
ral a fost excelent exprimat de Marc Aureliu: ,,deI
prinderea pe care trebue s'o luăm e de-a nu ne gândi
i
niciodată decât la astfel de lucruri, încât dacă ne-ar
întreba cineva pe neaşteptate : la ce te gândeşti? să-i pu- ''
tem răspunde pe dată sincer: iată la . ce mă gândesc l"
8. Dogmele

credinţei

Pentru a descrie principţile fundamentale ale credinţei
israelite, împrăştiate fie în Biblie, fie în literatura Rabinică, mă voiu servi de cele 13 articole
de credinţă ale
fui Maimonides, mare Rabin şi filosof din sec. XII-iea
:
1. Există un Dumnezeu, orânduitorul şi conducătorul
tuturor fiinţelor.
2. Dumnezeu e unic şi veşnic.
3. Dumnezeu nu e o fiinţă materială, n'are însuşirile
ei şi nici nu există ceva asemânător lui.

:
I

I

I

. tâ' ,;.i cel din urmă.
4 Dumnezeu e cel d m
1U "

5·. Nimănui afară de Dumnezeu, nu trebue sa• ne mA

~hinăm.

t d
6. Toate vorbele profeţilor su~ a_ e~ărate . cel mai în
7. Profeţia lui Moisi e adevarata ş1 el e

·._,eronatdintre profeţi.
. • .•
8. Toată învăţătura sfânta gas1ta la noi· e, aceia ce afost dată lu~ ~oi~i; ·tură nu va fi schimbată şi nici pe
9. Aceasta mva1a
.
.
lt" ligie nu va fi data.
·viitor o a a re
t toate faptele oamenilor şi toate
10. Dumnezeu cunoaş e
gândurlle lor.
• _
11 Dumnezeu rasplateşte cu binele p e acei cari lpă.
·
zesc »oruncile sale şi pe depseşte pe acei cari le ca ca.
'
.
12 . Mesi~ va ve?1. . când va fi voinţa lui Dumnezeu.
1 3, Morţii vor remv1a
9. Lămurirea Dogmelor

-

. d b
atii
Ca itolul de faţă va cupnn
e o s:rv 1' şi reflexii. asupr: articolelor de credinţă din capitolul pr;;e~e;~ .dol Existenţa lui Dumnezeu e ceva ce nu , pi. .
,
·
mm
vedi prin convingen. concrete - dar ne-o mc 11pm
D _
mod abstract. Mintea noastră nu poate cont:pe. pe umt
ş e
eu care e mai. presus decât noi· " Daca aşi cunoa
Dumnezeu, zicea un filosof din antichitate, aşi. h. eu
însumi Dumnezeu".
. .
•·
d ită cu atâta chibzuinţa,
inţe 1epcmne
Creaţmnea oran u
.
.
d deste înd . ajuns existe nţa um11creator.
şi farmec, ne
ove ,
si renovator.
·
~
C
ile povestesc mărirea Atotputerm· cuIu1,
" erur
I
Anilor sale"
Şi bolta cerească vesteşte ucrul ma
(Ps. 19. 2).
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cât de mărete sunt faptele tale D
_ : oamne, toate
r
)e-ai făcut cu întelepciune
' P m e pamantul cu bunurile
tale". (Ps. 104, •24)
.
. .
2-5. Poporul evreu e acela car
bi e. prm mtehgcnta sa a
conceput monoteismul El
idee măreată rn lumea.c· ·1~ nt~ t ~1 propăvăduit această
1v1,za a Singura 1. .
re tgmne lberă
. .· "
de orice feti ism
.
. , , e cea mozaica. Peirea lsraelitil
• or, Sm•
gurul popor monoteist d' I
m urne, ar msemna P ntru
·t t
ue
mani a e un regres de secole" (C
armen Sylva)
·
Id · t ·
.
.
.
din
rezultă
. eia e ermtăţii lui Dumnezeu,
supenontatea
Lm asupra tuturor fi' t 1 .
or '1 dease~enea ideia despre
imaterialitatea Lui e ptrno.de
usu acestei credinţe.
. '.
că~t!~d~~~:;:~:;ein~suşi_ri trupeşti _şi_ asemanări a ori
biblie unde se spun~ că ; ll1 contradicţie cu frazele din
chipul Luj. Nu e vorba d umueze~ a creat pe om după
.· e ~11 c~,p material ci de o asemânare în ceea
1
In ceiace priveş~= ~ ~;see~:~tt~~;f'n_ţa _şi ~ointa liberă '').
. . . btbhe, m care Dumnezeu e reprezentat cu î
ns~şm ş, organe omenesti ca :
mâini picioare c
·
- .
h'
, ap, urechi
'
'. oe 1• gura ŞI altele, toate
acestea fac parte din d
ti
omemul fantezie·1
poc co-profetic.
.
Ele nu pot fi luate în mo . .
d literal c, ca o expresie imaginară.
»O

. .
,,Ei (profeţii) te închipuiră-·1 •
. _nsa nu dupa fl!'ea ta ;
.
şi te asemânară _
numai dupa fapturile tale
..
I
11 vedenule lor te infătisar •
. ·
·~ ~ . ~~b felun e chipuri dar
unul eşti în toate ac ste i;n
Limbajul nostru fiind . gm~t · (Imnul slavei).
impropriu pentru a ne exprima
asupra lui D
. d •
umnezeu cu altt ten
11e111,ecat acei cu care
.. :
ne exprimăm despre
despre Atotput . ,1101 mşm_e suntem deci siliţi a vorbi
t
ern,cu cu cuvmtC'lec .
an sun potrivite. nuC
mai creatiuni'or şi
nu reatorului Sup e
• · ,
r m, pe care nici
un gând nu-l poate atinge.
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Rugăciunele noastre trebue să le adresăm numai Dom-

nului, El singur fiind cârmuitorul lumei şi isvorul de
viaţă a tuturor fiinţelor. Ingerii (Malochimii) sunt numai
simpli soli, având ca comandant suprem pe O-zeu 10).
Importanţa şi adevărnl acestor două articole e
6-7.
recunoscut de întreaga lume credincioasă.
Creştinii respectă ca şi Evreii cărţile profeţilor socotindu-le drept isvor nesecat al credinţelor lor. ,,Cât de
minunată este de fapt soarta Cărţei sfinte, a Bibliei, zice
Renan, care este isvorul spiritual şi moral al omenirei
civilizate". Şi adresându-se Evreilor spune : "Aţi avut
deci privilegiul nemaipomenit ca această carte a voastră
să devie cartea lumii întregi.- Biblia este un bun comun al omenirei, al întregei familii umane" 11).
Moisi e socotit ca cel dintâiu inspirat din duhul lu
Dumnezeu şi deci cel mai mare profet. lată cum se exprimă Regina-poett, Carmen Sylva, despre acest mare
geniu : ,,E cel mai mare suveran ce l'a cunoscut
vreodată lumea, regele regilor, cel mai întelept medic, cel
mai mare psycholog şi fisiolog ce a existat vreodată. In
Moise a fost desigur forţa omenească cea mai mare ce
a apărut pe pământ. Opera sa dăinueşte, pe când toate
celelalte au pierit. Au dispărut civilizapuni puternice şi
popoare uriaşe, poporul lui Moise se află pe loc".
8. Pentateuch,ul fiind scurt şi nedesluşit în mai multe
pasagii *), a fost necesar ca Dumnezeu singur să-i dea
lui Moisi, după tradiţie, toate explicaţiile indispensabile
iar Moisi la rândul său le-a dat Evreilor. Aceste regulament':! la sfânta scriptură au format „învăţătura orală
care s'a păstrat din generaţie în generaţie 12).
•) lnvăţăm biblia când lncepem a bălbl!i şi n'o înţelegem nici
cu părul cărunt (Carmen Sylva).
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9· Cu privire la acest arti I
• .
Iosef zicea : Poruncile vor ~os su~t pare:1 co~~arii. Rabi
61). Moraliştii însă văd în ace~~:nate. m. vutor (Nida
ax.tom~ ~rmătoarea
idee importantă despre desăvA .
omemre1 : In timpurile messianice Legea nu v::e~
1
~ a~are P:ntru oameni
.
ca ceva stabilit de altul
mile oamenilor le va a , c1 va fi adanc sapată în iniînţeles, căci v~r recun~:ş:e c~ ~va natural şi de sine
manifestă prin Lege 13) A ta • umnezeu şi viaţa se
mat şi de profeţi în u;m -~es Imareţ i~~al a fost expria oare e pasagu :
.
•
"Va vom da o inimă nouă . .
şi vom pune în voi un
spirit nou, voiu depărta d.
piatră şi vă voiu da inimt d~o~ul ~ostru m_1macea de
"Iacă vin zilele, zice Dumne arne.... (Eze_kil 36 26).
gământ nou cu casa lui 1 te~, cand vom încheia Jevoiu pune legea în lăuntr:a;o ş1 :u cas~ lui !ehuda ....
r, ş1 o vom scne în inimele lor, şi le voiu fi D
umnezeu şi ·
e1 imt vor fi po'
por". (Ieremia 31, 31-33).
. • .
Ne putem apropia posibilit
acestui ideal
înălţare a omului la aceasat· adtea!eahzare1
'
esavA ·
arştre, reflectând asupra următoarelor afir r .
ma1mm ale savantului rriodem M.
Maeterlink.
A

•

•
"Tot organismul nostru moral
drept~te precum organismul fizice:ac~! pentru a trăi în
facut pentru a trăi
numai în atmosfera globul .
1t· ·
Lll nostru Toate f
,
acu aţile noa·
.
s tr e se ncred în dreptate
tăţii căldurii şi luminii :at1 m~lt dec_âtîn legile gravi... ~ o ce zn noi r t
e acu în vederea d reptăţei, toate ne atra
dreptate ne luptăm mere ~ spre_ ea, pe când în neu m potriva propriilor noastre
puteri" 14).

1O. Ideia din acest arti I
talmud sub diferite fo cofr este exprimată în biblie şi
rme umoase ·
.
· toţi' t···
»Dm cer priveşte oomnul, vede pe
111 Iu1. Adam.

in lăcaşul şederii sale veghează asupra tuturor locuitolor pământului. Cel ce-a plăsmuit deodată în inima lor,
ela pricepe şi toate faptele lor". (Ps. 33, 13-15).
"Să ştii, adică, ce este deasupra ta: un ochiu atotăzător, o ureche atot auzătoare, şi că toate faptele tale
e trec într'o carte". (P. A. 11).
„Totul e supus Proniei, însă voinţa liberă este dată
i lumea c judecată cu bunăvoinţă" ... (P. A. 3.15).
11-13. Credinţele cuprinse în aceste 3 articole din
rmă formează temelia tuturor religiunilor. Dacă oamenii
'ar crede în răsplata pentru faptele bu„e şi pedepirea celor rele n'ar avea posibilitatea de a înlă
ura gândurile rele, de a înfrâna patimile care duc pe
m la rătăciri. Fără această idee oamenii n'ar fi putut
ă lupte împotriva pasiunilor, să reziste instinctelor trueşti. Rânduiala lumei însă pare a fi în contradicţie cu
ceastă credinţă, lucru care a dat de gândit şi revoltat
rofeţii şi savanţii din toate perioadele !$).
Credinţa în venirea Mesiei şi învierea morţilor ne fac
înţelege că : cu toate că în lumea actuală nu se răs
lăteşte, în cele mai multe cazuri, după meritul omului
otuşi oamenii vor primi răsplata sau pedeapsa faptelor
or în timpurile messianice sau în viaţa viitoare.
Viaţa viitoare e imaginată de fiecare popor după mo~
du! gândirei lui. Cu alte cuvinte : oamenii îşi fac despre
această viaţă o idee deosebită şi conformă propriului lor
caracter. Mahomedanii înclinaţi mai JT1Ult la desfătările
sensibile, ei îşi imaginez raiul ceresc, ca un loc de pe-treceri şi satisfacerea instinctelor. Ideia judaismului despre viaţa viitoare e de ? deosebită măreţie, nobleţe şi
puritate. ,,ln viaţa viitoare nu va fi nici mâncare, nici
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băutură, mei dormit şi nici viaţă
ce drepţi se vor desfăta
conjugală; ci numai
(Brachoth 17).
de lumina Dumnezeească".

*
* *
Toate aceste articole de
d. •
Rabi Iosef Albo în
·t ere mţa sunt rezumate de
.
urma oarele 3 principii .
1. Existenţa unui Dumnezeu .
.
2. Revelaţia Dumnezeească ~entru
d
3 Răspl t
·
pre area religiei·
·
a a şi pedeapsa faptelor omului 16).

PARTEA 11

SLUJBA

DIVINĂ

1. Jertfa şi rugăciunea

I

..

Principala slujbă a omului către D-zeu este rngă
ciunea 1).
Rugăciunea este expunerea de recunoştinţă adâncă, de
laude nesfârşite şi de închinare sufletească a omului că
tre Atot Puternicul, care !'a creiat, i-a făcut bine, şi l'a
ajutat în nevoile sale.
,,Mulţumiţi Domnului că este bun, că în veci e îndurarea sa". (Psl. 136).
In antichitate, această recunoştinţă şi închinare supremă era exprimată prin jertfă.
Profeţii lui Israel văzând că oamenii au căzut în eroare
.adâncă, crezând că pot face orice, fiind iertaţi de Dumnezeu dacă Ii vor aduce jertfe - au ridicat glasul lor
sfânt pentru a arăta oamenilor credinţa lor greşită. Valuri de protestări îndârjite împotriva acestei rătăciri, găsim la toţi proorocii.
„Pentru ce Imi trebuie mulţimea jertfelor voastre? spuse
Domnul. Sunt săturat de jertfe de berbeci, de grăsimea
boilor, şi n'am nici o plăcere de sângele taurilor, oilor
şi ţapilor". (lsaia 1,11).
„Caritatea vreau şi nu jertfe, şi ştiinţa Domnului îmi
place mai bine decât sacrificiile". (Hoseia 6, 7).
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»···Nu voiu lua din casa ta boul, nici din stânele tale

u ul preamărească şi înalţe
nezeul nostru I ~uhul a totetrel~ nostru !... De-ar fi gura
necurmat pomemreata, o R g
de apă . de ar putea
. • d cântece ca marea
'
noastră plma_ e. A
e cântece aşa de tare, c~ ~ulimba noastra sa mtonez t orbuzele noastre sa rasgetul valuri! ei ; de-ar P~ et~derea boltei cereşti... încă
P ândească laude, cât ţin~ ~ndm. s şi a lăuda numele
T ulţum1 m ea1un ...
.
n'am putea a-' l ~
..
i zecile de mii de binefacen,
Tău pentru una dm mule ş_ .
•
Până aci ne-a
'
• . ţ·lor noştn ş1 noua...
d .
ce-ai făcut parm ,
• ăsit dragostea ta, ec1
•
.
ajutat indurarea ta' şi nu ne-a par
I ostru în veci !... (Im·sa
Doamne
Dumnezeu
n
'
l
nu ne a ,
'
")
nul de Sabath „Nischmat .

ţapii... Mânca voiu oare carnea taurilor şi sângele ţapi

lor voiu bea ? Jertfa Domnului este mulţumirea. Şi plă
teşte către Cel prea Inalt făgăduinţele tale. Şi mă vei
chema în ziua de strâmtoare ; scăpa-te-voiu şi mă vei
• blagoslovi, (Psl. 49). »Jertfă de foc Tu n'o doreşti.
Jertfă plăcută lui Dumnezeu este duhul frânt. (Psl. 50).
Oamenii însă n'au ascultat. vorbele profetilor. Protestul lor n'a găsit ecou în inima rătăciţilor. ·După dărâ

marea templului am înlocuit jertfele prin rugăciuni orale.
»Iartă-ne păcatele noastre, şi fă-ne nouă bine, şi-Ţi
vom aduce jertfe cu buzele noastre". (Hoseia 14).
»Rugăciunele sunt orânduite conform jertfelor 2)".
(Brachoth 26). Se înţelege că modul de închinare din
zilele noastre este superior celor antice, corespunzând
mai bine bunului simţ a omului cultivat.
»Rugăciunea e mai mare ca jertfele". (Brachoth 32).
Prin rugăciune, omul aduce cerului jertfă spirituală a
infmei şi sufletului, fără a se atinge de viaţa unei fiinţe,
de care Dumnezeu n'are trebuinţă.
După talmudişti (Midrasch Rabah Achre) şi Maimonide, (More Nevochim 3, 30) jertfele au fost întroduse
în legea mosaică numai ca un rău inevitabil, ca o concesiune îndispensabilă ; deoarece în antichitate toate
popoarele obici!]uiau să aducă jertfe Ia idoli a).
Serviciul de recunoştinfă şi laudă se numeşt.e »rugăciune" şi nu „recunoştinţă", pentrucă împreună cu
exprimarea recunoştinţei noastre pentru trecut, legăm şi
cererile pentru viitor.
,,Omul trebuie să aducă mai întâiu laude Eternuluişi apoi să se roage pentru .nevoile şi trebuinţele lui
(Brachoth).
,,Suflarea a tot viul laude numele tău, Doamne Dum-
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2. Modul

şa.

sensul rufJăclunei

• t· An mod mecam·c şi fără însufleţire
Rugăciunea f acu a l
E t bue să fie exprimarea
. • d Dumnezeo. a re
nu e preţuita e
. . . . produsul concenentusiasmului sufletului şi a tmme1_şi rezultatul căutărei
trărei sufleteşti către Fii~ţa Suprema,

de har şi milă ~ela T~~ăl Cer:s~~e de seamă la citani~
Rabi Simon zice:_ ~u cuş~agând te rogi să nu faci
de Şma" şi la rugac1une. t. ~ . • ci ca o rugă smeace:sta ca o îndel~!ni~ir~~bl~~~u;~ternicul".(P. A 2, 13~.
rită şi plină de um1hnţ1 ca~
nstă în cantit\tea e1,
Superioritatea rugăciune1 nu _c? alitatea ei lăuntrică.
· exterioară c1 m c
t
nici în . calita
• '.
. ea• ei
faci O rugacmne
seurtă şi cu reculegere,
,,Mat bme sa
• • ·1dură" (Minachoth 110).
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„Descopere-se şi arate-ni-se cât de curând puterea
sale...
lată, în sfârşit, şi fragmente din rugăciunea de anul
nou şi ziua de Iom-Kipur:
,,Intinde deci spaima ta, Doamne Dumnezeul nostru,
peste toate făpturile tale şi tremurarea înaintea ta, peste
tot ce ai creat, ca să se teamă de tine toate făpturile
şi să se închine ţie toate creaturile şi să se · facă toate
o legătură strânsă pentru a plini voia ta cu o inimă desăvârşită ... Atunci drepţii o vor vedea şi se vor bucura
sincerii vor chiul, cuvioşii în veselie vor chioti şi viciul îşi va închide gura şi toată fărdelegea va pieri ca
fumul, cânC:vei stârpi stăpânirea nelegiuiriide pe pământ.
,,...lmpărăteşte peste toată lumea cu slava ta, ridică-te
peste tot pământul cu maiestatea ta şi luceşte cu fala
măreţei tale izbânzi peste toţi locuitorii globului tău pă
mântesc. Ca să recunoască toată făptura, că tu ai fă
cut-o, şi să priceapă toată plăsmuirea că tu ai plăsmuit-o,
şi să zică tot ce are suflare în nările sale : Domnul
Dumnezeul lui lzrael este împărat şi împărăţia lui stă
pâneşte peste toate" ...
împărăţiei

3. Idealul judaismului
Că popoarele· ca şi indivizii au tot atâta nevoie să
hrănească un ideal, s'a dovedit prin exemple din istorie.
Mărirea şi decadenţa Grecilor şi Romanilor a fost în

·deal. Hrănirea unui ideal comun determină
unui popor 4).
Măreţului ideal „împărăţia CPrească", rostit în rugă
ciunile noastre se datoreşte capacitatea şi putinţa de a
exista, de a ţine piept tuturor luptelor ridicate în contra noastră. Idealul ne-a servit de călăuză şi îndemn de
trai superior în toate timpurile furtunoase.
trăinicia ş1 tăriii

31

30

Acest ideal în care evreii au văzut misiunea lor i-a
dat putere să suporte toate n~norocirile şi toate chinurile cu voinţa fermă de a mai trăl ca să poată realiza
idealul lor ; căci voinţa este esenţa vieţei, cauza adevă
rată a vieţei.
„Nici o armă ridicată în contra ta nu va reuş1 · orice
gura care se va ridica în potrivă-ţi va fi acuzat, condamnat. Asta-i soarta slujitorilorDomnului... (Isaia 54, 17).
_Judaismul mai învaţă că împărăţia cerească este ceva
catre care nu ne achităm datoria noastră numai cu simple .nigăc!uni, trebue să lucrăm pentru ea. Ea se poate
reahza pnn munca noastră pregătitoare, încetul cu înce, tul. Această împărăţir nu va fi ceva exterior ; ea va fi
sângele. şi viaţa inimelor noastre. Aşa dar trebuie să
pregătim inimele noastre şi a tuturor oamenilor cu cu'
răţenie şi sfinţenie, ca s'o putem trăl.
.. Cu această muncă, cu această pregătire generală sluJtm Domn~lui în modul cel mai înalt. Scopul religiunei
pentru realizarea acestui ideal, care în nici un caz nu
poate fi înfăptuit prin simple rugăciuni, tinde într'adevăr
P:ntru !1_ne'_nspiraenergia, pentru a ne'nsufleţi curaj ca
sa 1.ucramcat. ne este _cu putintă în această direcţie.
,,Preparaţi calea Im Dumnezeu, pregătiţi un drum
m lume pentru Dumnezeire... Şi gloria lui Dumnezeu se
va manifesta şi toate vieţuitoarele vor vedea că gura Lui
a vorbit". (Isaia 40, 3-5).
eu Dumn:zeu te-am chemat cu dreptatea, te-am
m~t, te-am. pa~it şi te-am făcut aliatul popoarelor, Jummatorul naţiumlor. Spre a deschide ochii celor orbiţi
...
(Isaia 42, 6-7).
,,~oporul evreu a existat, există şi va exista în vecie
ca sa propovăduiască printre toate naţiunile gloria şi
sfinţia lui Dumnezeu". (Goethe).
V
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4. Clasificarea

Poruncilor

Omul slujeşte pe Dumnezeu în afară de rugăciuni şi.
prin practicarea voinţei Lui, care este descoperită în ponmcile din biblie. Aceste porunci pot fi clasificate în următoarele categorii :
1. porunci obligatorii numai în timpul când evreii locuesc în ţara strămoşească.
2. porunci obligatorii chiar şi în timpul pribegiei evreilor prin ţări străine.
3. poninci obligatorii QUmaiîntr'un anumit timp ca :
mâncarea azimei, şofar, lulob etc.
4. porunci obligatorii pentru orice vreme :')).
Poruncile referitoare la zilele de sărbătoare sunt îndeplinite de evrei cu mare bucurie şi deosebită dragoste.
Descrierea sărbătorilor evreP.şti şi a obiceiurilor lor vom
face în capitolul următor.
5. Sărbătorile*)
Sabath, este ziua a 7 a săptămânei. Cuvântul Sabath
înseamnă repaus. In această zi evreul trebue l să pără
sească orice fel de muncă manuală trăind în odihnă.

Repausul Sabathului are 2 scopuri :
1. Scop social reînoirea şi întărirea puterilor omului,
a servitorilor şi animalelor lui. după o muncă neîntreruptă de 6 zile.
2. Scop moral : ocupa~a omului cu treburile pămân
teşti, îl fac să uite de Dumnezeu, de cultivarea spiritului şi de datoriile lui morale. Abţinându-se însă de la
11')Capitolul de faţă conţine note elementare asupra însemnă•
tăţii sărbătorilor. Tratarea lor tn mod mai desvoltat va găsi

loc tntr'o lucrare viitoare.
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.afacerile şi ocupaţiile materiale, omul are prilejul de a
.se gândi la lucruri imateriale, la hrănirea sufletului lui
~i îndatoririle lui morale. In ziua Sabathului evreul tră
eşte în lumea ideilor. El îşi concentrează gândurile asupra lui Dumnezeu, care a creiat lumea.-La acestea se
gândeşt_~ ca om în general, iar ca evreu îşi reaminteşte
de epocile însemnate din istoria poporului său, începând
cu cea dintăiu : eşirea din Egipt.
· Evreii obişnuesc a întâmpina sfânta zi de Sabath cu
solemnitatea de Kiduş (sfinţire), care constă din recitarea unui pasagiu din biblie ce povesteşte repauzul lui
Dumnezeu în această zi, după ce a creat lumea în 6
zile şi următoarea binecuvântare:
„Lău~at fii Doamne..., care ne-ai sfinţit prin poruncile
t~le,;·: ş1 Sabathul tău cel sfânt, cu dragoste şi plăcere
m. I ~1 dat d:ept moştenire, ca o amintire a creaţiunei,
pnnc1paluI sarbătorilor sfinte, spre pomenirea esirei din
Egipt..."
,
ln timpul acestei solemnităţi se ţine după traditie un
potir cu vin-simbolul inteligenţei.
• '
P~ntru ziua _S~bathului.avem rugăciuni speciale, care
c~nţin p:ea_manrea Domnului şi exclamări de mulţu
mire ~danca pentru ham! şi bunătatea Lui.-In sinagogă
ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului, citit din Pentateuch şi din profeţi, iar acasă complectăm cultivarea
s~~tulu~ prin ~tudiul sfintelor scripturi şi prin cetirea
carţ1lor mţelepţdor noştri din toate epocile. La unele comu?it~ţi es~e obic~iul ca populaţia să se adune şi după
amiaza la smagoga pentru a asculta predica rabinului 6).
Rosch-Hodesch este ziua întăia a fiecărei luni, în care
evreul îşi exprimă mulţumirea sa către Dumnezeu pentru
tre~ut ~~ rugile pentru viitor. se adaugă la rugăciunea
ob1şnmta de toate zilele,cetirea Halei-ului,a psalmului 104

Nafşi" despre care savantul Httmboldt a zis că:
,
• "t
• fr
n'a găsit în toate literaturile cev~ _asemanaor. tn umu-

„ Borch1.

seţea poetică, şi rugăciunea numita Mu!af, pn~ care
roagă ca luna viitoare să fie norocoasa, aducatoare

se
de

fericire şi îndeplinirea aspiraţiunilor noastre. .
•
Pesach e sărbătoarea azimilor (15-23 Ntssan) m amintirea eliberării evreilor_de sub jugul Egiptean. Pesachul e sărbătorit prin mâncarea pâinei nedospit~. Cel~
dintăi nopţi sunt sărbătorite cu deose~ită sol_enm!ta~e
ş1
frumoase ceremonii tradiţionale. ln pnmele ş1 ultu~1le2
zile nu e permisă nici un fel de muncă şi ocupaţ~e
terială, afară de gătirea mâncărilor.-Cele i:atru z1leum
mijloc sunt socotite ca semii sărb~tori.
•
11
Serviciul sinagogal din aceste zile constă 11~ r_ug~ctU~
speciale, cari se oficiază numai în. cele 3 _mansar~ator~~
Jnaintea rugăciunei de musat se citeşte dm sf. ~cnptur~.
Schwuoth se sărbătoreşte în zilele de 6-7 S1wan_1~
amintirea revelaţiei Lui Dumnezeu pe mu~tel~ ~m~1„
pentru a preda evreilor legea sfânt~. El ~ _sa~bat~nt. ~~
mod simplu, prin încetarea munce1,mgacmm ş, c1tin
biblice.
Rosch-Haşana, e anul nou după calendarul evree~c~
fiind socotită ca ziua judecăţei, în care Dumnezeu Jll. decă pe fiecare om, dacă merită viaţa, b~n~le. şi fe~cirea La sinagogă se rostesc multe rugacmm speciale
pe~tru această zi. Sentimentele evreilor în acea_stă săr.bă
toare sunt înăltate. Slujba sinagogală_ mai_co~ţme ~etire~
pasagiilor biblice şi sunare~ Şofarul~1 car~ _si~_bollzea~a
deşteptarea spiritului7). Once munca e paras1tă ca ş1 n
celelalte 3 sărbători.
. . .
fom-Kipur e sărbătorită în a 1O zi a lune1 !tştri, e
sărbătorită prin post şi prin adunarea tuturora rn cas~
Domnului pentru oficierea serviciului divin, care consta

n:~-
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•

•
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slăvirea lui Dumnezeu, în rugi şi cetiri biblice. Această
e socotită ca ziua ispăşirii, în care Dumnezeu iartă

greşelile omului împotriva Lui, după ce s'a pocăit şi

şi-a propus d'a umbla în viitor pe calea dreptăţei şi a
virtuţei. Iar pentru a fi ertaţi, judaismul cere ca mai întâiu să ertăm noi păcatele semenilor noştri, să ne împă
ciuim cu cei cu care am fost despărţiţi prin mânie, de

asemenea judaismuI ordonă ca să cerem noi ertare semenilor, în fafa cărora am greşit, înapoindu-Ie ceeace
am luat pe nedrept de la dânşii.
lom Kipur este aşa dar ziua cea mai sfântă, mai nobilă şi mai frumoasă din punct de vedere moral.
Sukoth e sărbătorită în 15-21 Tişri, prin şederea în
corturi, în amintirea îngrijirei lui Dumnezeu pentru poporul Evreu, în timpul pribegirei lui prin pustiu, după
·eşirea din Egipt. Serviciul divin se oficiază ca şi'n celelalte sărbători ţinând în mână în timpul citirii „Halel"ului şi a rugăciunei „Oşiana" un Ethrog şi un buchet
format din următoarele 3 ramuri : curmal, mirt şi salcie.
Ramurile simbolizează diferitele categorii ale poporului
iar reunirea Ior- fraternizarea lor. 8).
Hoşana Raba e ziua 7 de Sukoth. Cultul divin în
această zi se face cu deosebită solemnitate, înconjurând
de 7 ori q,ltan11,ţinând în mână Ethrogul şi ramurile
tradiţionale, exclamând Hoşa-na.
Şemini Aţereth a 22-a zi a !unei Tişri în care se oficiază rugăciunea pentru ploaie.
Simchath Thora, a doua zi de Şemini Aţereth, e consacrată bucuriei noastre cu Thora făcând ovaţii şi onoruri solemne sfintei scripturi. In această zi cetim ultimul
pasagiu din Pentateuch şi-1 reîncepem.
Hanuka se sărbătoreşte între 25 Kislev şi 3 Teveth,
prin aprinderea de lumânări, cetirea "Halel"-ului şi un
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13 Adar, ziua în car
Estherei, rugându-se _e au postit Evreii după sfat I
peire.
lut Dumnezeu ca să -1. scape de
u
S

slujitori ai templului divin, primii născuţi tură scutiţi
de această sarcină. Ceremonia de Pidion Haben înseamnă răscumpărarea întâilor născuţi şi înlocuirea lor
prin Cohenimi. (V. Exod. Xlll, 2-15).
III. Bar-Mitzwa se celebrează când un băiat ajunge
la vârsta de 13 ani. La această vârstă el devine major,
după legea mozaică, în ceeace priveşte obligaţiunile religioase: El este obligat a îndeplinitoate poruncile sfinte,
şi-şi ia asupră-şi responsabilitatea faptelor sale.
ln ziua împlinirei a 13 ani băiatul începe a pune
,,Tetilimi". Tefilimii sunt nişte capsule, conţinând pasagii biblice cari vorbesc de eliberarea Evreilor din Egipt,
pentru care suntem datori a ne închina lui Dumnezeu
şi de a-l sluji cu veneraţie i iubire. Punerea acestor
capsule pe braţ şi cap simbolizează închinarea puterii
11
şi minţii noastre lui Dumnezeu ).
I V. Cununia religioasă se serbează printr'un serviciu
divin, care constă din 7 binecuvântări rostite în asistenţa unui număr de cel pu\in 10 Evrei majori (trecuţi
de 13 ani). Solemnitatea are ca scop de a arăta că unirea soţilor nu este un lucru iără importanţă ce-i priveşte numai pe ci. Ea prezintă un interes deosebit pentru societate în general şi pentru poporul evreu, în special : prin această unire se clădeşte o casă nouă plină
de energia tinereţii şi se plantează o nouă floare în gră-
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dina lui Israel.
V.

Jnmormântarease celebrează prin cctire de psalmi

şi rugăciuni pentru odihna sufletului celui mort şi pen-

-

-

tru iertarea păcatelor sale. Este datorie sfântă de a asista
la o înmormântare, fiindcă prin aceasta se dă onoare
defunctului şi familiei sale. Rudele şi prietenii defunctului găsesc prm aceasta întrucâtva mângâere şi con!)o\are.
Acei cari iau parte la o asemenea ocazie îşi pot da
3

38

seama mai bine care este rostul omului pe pământ i
tristul lui sfârşit.
,,Omul se aseamănă suflării ; zilele lui trec ca o umbră". (Psalm CXLIV, 4).
„Dimineaţa răsare şi înfloreşte ; iar seafa e secerat
şi se usucă" (Ibid XC, 6).
,,La moarte, omul nu ia nimic, avuţia lui nu-l însoţeşte". (Ibid XLIX, 18).
După moartea rudelor din următoarele şapte categorii:
tată, mamă, soţie, frate, soră, fiu şi fiică se ţine jale riguroasă timp de şapte zile ; iar timp de 11 luni după
moarte, fiii sau alte rude mai apropiate ale defunctului
oficiază de 3 ori pe zi rugăciunea de „Kadiş".
De asemenea se oficiază această rugăciune în fiecare
an în ziua comemorării morţii.
Prin „Kadiş" Evreui afirmă în mod solemn credinţa
lui în Dumnezeu chiar în nenorociri, când este lovit de
providenţă cu răpirea ceeace îi este mai scump şi mai
drag pe lume. Iată de ce „Kadişul" este aşa de important la Evrei...
8. lnsemnătatea slujbei în comun.
Judaismul crede că Dumnezeu este universal, prezent pretutindeni. ,,In orice loc vei aminti numele meu
voiu vetii la tine şi te voiu binecuvânta (Exod 20, 25).
,,Tot pământul este plin de gloria Domnului (Isaia, 6, 3)
Cu toate acestea Judaismul recomandă drept-credincioşilor ca celebrarea slujbelor divine să se facă în adunări
în localuri sfinte (sinagogi) căci adunarea măreşte evlavia
şi entuziasmul 12) iar locaşul sfânt impresionează mult
inima omului şi-l însufleţeşte.
,,In adunări să binecuvântaţi pe Domnul" (Ps, 68, 27).
„Care 'mpreună ne-adunăm şi în casa Domnuluimerger:1
cu însufleţire" (Ps. 55, 15).
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,,Cât de iubite sunt sălaşurile tale, Domnul oştirilor!
şi chiar se sfârşeşte de dor sufletul meu către
priv0durile Domnului (Ps. 84, 2).
Doreşte

9. Cauzele

îndemnăzătoare

la slujba

divină.

Trei sunt cauzele cari îndeamnă pe om să îndepliporuncile Domnului şi-l însufleţesc ca să se închine Lui.
a) Frica la oamenii de rând ; aceştia având o cultură
inferioară nu sunt capabili să aibă faţă de Dumnezeu
decât frica de pedeapsă.
n,Si-acuma, Israelt ce cere Dumnezeu dela tine? Numai
să te temi de Dânsul, să umbli în căile lui. (Deut 1O, 12).
„Păziti-vă să nu se amăgiască inima voastră, ca să vă
abateţi şi să slujiti unor zei străini ; căci atunci Dumnezeu se va mânia şi va încuia cerul de a nu mai fi
ploaie si pământul nu va da rodul său". (Deut. 11).
b) Respect profund, veneratie la oamenii cu oarecare
cultură superioară cari sunt apţi a înţelege măreţia creatorului.
„Să nu fiţi ca robii cari slujesc stăpânului cu scop de
a primi simbrie, ci fiti ca acei care slujesc stăpânul fără
ţel de a primi vre-o răsplată. Şi să fiţi pătrunşi de respect pentru Domnul !" (P. A. l, 3).
c) Iubirea la oamenii cari ~·au ridicat la o treaptă
mai înaltă pe scara ştiinţei şi recunoaşterii puterii Dumnezeeşti. Aceasta este. cea mai înaltă treaptă la care se
poate ridica omul.
„Să iubeşti pe Do.J»llul,Dumnezeul tău, din toată inima
ta, dia tot sufletul tău şi ,din toate puterile tale." (Deut.
6, 5).
_
.
Acest simţimând de iubire dumnezeeasca, ,,Amor Det
nească
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intellectualis" care după Spinoza este cea mai mare fericire sufletească este exprimată de mai multe ori în Psalmii
lui David
"Cum doreşte cerbul izvoarele apelor,
Aşa sufletul meu doreşte spre Tine, Dumnezeule l
lnsetat este sufletul meu spre Dumnezeul
Cel Atotputernic, Viu.
(Ps. 42, V. Cap. 84, 103, 104).

PARTEA lII

CARITATEA
1) Baza binefacerii.

.

Iubirea

oamenilor.

Binefacerea în judaism nu este bazată pc sentimentul de milă, ci pe sentimentul de iubire către oameni.
Individul ca.·e face bine altuia din mila este un egoist.
Inima lui fiind îndurerată la vederea suferindului sau a
flămândului, el îi ajuta spre a se linişti pc sine însuşi,
De nu l'ar fi văzut, desigur că s'ar fi simţit mai fericit.
Nu acelaş lucru se întâmplă cu individul care face
bine. din iubire nemărginită pentm oameni. Acela aleargă
după săraci, caută pe toate cărările pe cei oropsi\i de
soartă, ca să le dea mână de ajutor şi să-i scape de .
chinurile lor trupeşti sau sufleteşti (V. Sabath 104).
Astrei găsim pe Abraam şezând în pragul uşei, pentru a da hrană şi odihnă trecătorilor înfometaţi şi obo,
siţi, pentru ca aceştia să-şi reînoiască puterile.
"Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi". (Levit 1911).
Rabi Ackiba zice că această maximă este principiul
fundamental al religiunei mosaice. (lerus, sifra Kedoşlm.
Iubirea mare a lui Rabi Ackiba pentru semenii săi, l'a
făcut să exclame următoarele :
,,Dacă aşi face parte din Sanedrin, (consiliul de jude-

.

•
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la evrei) nici un om n'ar fi condamnat Ia moarte"')(Makoth).
,,Binefacerea este începutul şi sfârşitul Thorei". (Sota 14-a).
Un pă 5 ân veni la Rabi Hilel şi-i zise : ,,Vreau să devin evreu, cu condiţia ca să mă înveţi în câteva cuvinte
fundamentul religiei mosaice. ,,La aceasta Rabi Hilel îi
răspunse : ,,Ce ţie nu-ţi este plăcut, altuia să n'o faci.
Aceasta este toată religia ; restul nu e decât comentarii.
(Sabath 31-a).
Hilel a înţeles că forma pozitivă a perceptului biblic
„iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însu-ţi, poate fi
apreciat şi realizat numai de poporul evreu înzestrat de
la natură cu calităţi sufleteşti superioare şi în vinele că
ruia curge sângele strămoşilor, pentru care iubirea semenilor a fost însuşi viaţa lor-şi nu de un păgăn, a
cărui inimă nu e capabilă de o astfel de dragoste. Deaceia i-a transformut preceptul scris în biblie sub o formă
pozitivă, într'una negativa:
Evreii, după analiza psichologică a talmudiştilor, sunt
caracterizaţi prin trei însuşiri sufleteşti, milostenia, pudoarea şi caritatea {Yebamoth79). Plecând dela această
ideie, ei au zis : ,,Cine are milă pentru oameni, se cunoaşte că face parte din seminţia lui Abraam, iar cine
nu se milostiveşte de oameni, nu este descendent a lui
Abraam". (Beza 32).
Istoricul Reinach zice: ,,Ca şi eroina teatrului antic
evreul ar putea să exclame : inima mea e făcută să iubească, iar nu să urască".
Trebue să observăm că această concepţie despre poporul evreu nu exclude celelalte popoare dela sentimentele nobile. Când spuneam că cine-va e bogat, înţelept

sau bun, nu negăm prin aceasta însuşirile celorlalţi oameni. Mai ales vremurile din urmă, credinţa şi civilizapa au influentat omenirea, inobilând caracterele po·
poarelor. •

cată

?. Valoarea

caritătei. Practicarea ei în ascuns.

judaismul consideră caritatea ca lucrul cel mai supc;ior, cel mai nobil şi cel mai plăcut lui Dumnezeu.
,,Cine dă saracilor împrumută pe Domnul". (Proverbe 19).
Ceiace vor dela voi în numele Domnului", zice profetul „este de a împărţi pâinea voastră cu cel înfometat,
de a îmbrăca pe cel gol şi de a mângâia pe cel îndu.
rerat". (lesaia).
Caritatea întrece toate poruncile". (Bathra 9-a).
,,Ţi s'a zis ţie, omule, ce cere Dumnezeu dela tine?
Să faci bine, să iubeşti filantropia şi să faci totul în ascuns". (Micha 6,8).
,,Cine dă în ascuns e mai mare ca Moise". (Bathra 9).
Filntropia trebuie practicată cu singuml scop de a ajuta pe nenorocit, şi nu spre a-şi face un renume ; nici
intenţiunea de a dobândi recunoştinţă şi supunerea celui
ajutat, nu e permisă. Deaceia judaismul învaţă :
„Darnicul să nu ştie cui dă, iar primitorul să nu ştie
dela cine primeşte". (Bathra I O).
„Mai mult decât face binefăcătorul pentru sărac, face
aceasta pentru binefăcător." (Vaikra Raba 34).
Rabi lanai văzând pe un om dând pomană unui sărac
în public, îi zise : ,,Mai bine nu i-ai fi dat, decât să-i
fii dat şi să-l fii ruşinat în faţa mulţimei" 2). (Chagiga 4).
Omul făcând bine altuia, trebue să înţeleagă că nu
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şi-a făcut decât datoria, astfel că nu există vre-un motiv
ca să ceară laudă sau recunoştiinţă ; mai ales că omul
nu dă nimic a lui propriu, ci tot ce dă aparţine Creato-

rului. (\'. P. A. 3, 7).
3. Categoriile

carităţii.

Caritatea, du pă judaism, se clasifică în următoarele
categorii :
a) Zedacka L'auiirn, adică a da pomană la săraci.
s~d, adică caritatea în general, după
b) Gemilo_th .He_
care -~~ul a1uta ŞI tace bine sub orice formă şi la orice
: t~ a deosebire de rasă şi confesiune,numai din milă
o_m
Dumnezeiască.
Ş! 1:1brre
~a1mu?~I iova~ că GemiJoth Hesed E' mai mare şi
mai nobilă ca Zedacka, deoarece Zedacka se dă numai
la săra_:i, ia. ~t~ se ext>rcită chiar faţă de bogaţi ;
!1°~ se da numai la cei vii, iar caritatea se face chiar
~ta de mo.p (prin inmormântare, însoţirea corteaiului la
la<:a.şu) de ~:roşi pioasă amintire pentru cel dispărut).
(Suc.a,4%, S:>~ 63).
c) ln~jiru ~n.mifor:(':. Ketuboth50, 67 Sanhedrin 19).
~ :~vmipar.d.f ta :• repatrierea prizonierilor. (V. Ba-

:aur~mires«:lor.sărace. (V. Kethuboth 50 67)
lJ ~ (\'. Aboth J ; Aboth Rabi Nath~n 7 :
'
Sab~ 12).
g) ~î,·.atir~ IC'tkJfJ'în primejdie. (V. Sanhedrin 37 73 .
'
'
Sota 21 , .oim 34).
~) lngrijir~ tmla.wifor (V, Nedarim39, 40; Sabath 12).
t) lnmo~mar~. (V. BertsithRaba 96 ; Berachoth 18 .
'
Kethuboth 7).
Mângăirea celor intristafi.(V. Kethuboth 8 ; Kama
3
e) I~.

J

lată şi un pasagiu din talmud, unde toate categoriile ·

de caritate sunt înşirate laolaltă :
"Acestea sunt faptele, pentru care omul primeşte răs·
plata pe această lume sub formă de dobândă, iar capitalul e păstrat pentru lumea viitoarea : respectarea pă
rinţilor, caritatea, ospitalitatea, îngrijirea bolnavilor, înzestrarea mireselor, conducerea morţilor împăcarea între
oameni"... (V. Peah 1-1 ; Sabath 127 ; Kiddussim 40).
Talmudul mai învaţă că suntem datori a practica caritatea şi faţă de neevrei ; ,,Să se întreţie săracii neevreilor
odată cu săracii evrei ; să se îngrijească bolnavii neevreilor o Jată cu bolnavii evrei ; să se îngrijească de înmormântarea morţilor neevrei, ca şi de a morpior evrei".
(Gitin 61).

Şi într'adevăr învătăturile de mai sus, n'au rămas la
evrei în lumea teoriei, ei au practicat aceste percepte cu
tot focul dragostei inimei lor. Este fapt cunoscut că în
orice oraş unde locuesc un număr mai mare de evrei,
se găsesc spitale aziluri, băi igienice, diferite instituţii
de binefacere. Aceste instituţii poartă în cea mai mare
parte caracterul universal.
4 . Fraternizarea

oamenilor.

Judaismul socoteşte lumea întreagă ca o singură familie, care pentru a fi fericită trebuie ca membrii ei să
trăească în pace, în armonie şi iubire frăţească.
„lată cât de frumos şi de dulce când fraţii trăcsc în
armonie..., căci unde domneşte unire, revarsă Domnul
3
binecuvântarea şi viata îndelungată". ). (Psl. 123).
„N'avem noi un singur părinte ? Nu ne-a creiat un
singur Dumnezeu? Dece să ne persecurtăm unul pe
aliul". (Maleachi 2,10).
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"Ben As~i zice că propoziţa biblică : "aceasta e cartea_ge~:raţit~or _o:nului"' formează principiul fundamental
~l invaţature1 ~1vme, în_tr'ucât se afirmă prin aceasta, că
mtrea~a omemre coboară dintr'un singur strămoş (S·t
1
ra
Kedoştm 4).

locuiască „lupta pentru existenţă". prin unire pentru

"Durr:n:ze~ a creiat numai un singur om, pentru pacea ~oc1etaţe_1 omene_şti, ca nici un om să nu poată spune catre celălal : tatai meu e mai mare ca al tău ' (M.
ts·
cima Sanhedrin 4,5).
~·Casa ta s~. fie ospitalieră, iar săracii să fie considefam!liei tale". (P. Aboth 1,5).
raţi ca me°:brn__
pururea în pace cu fraţii şi rude]
tra1asca
s~
"Omul
s(ale, cu tot1 oamenii, chiar cu cei de altă confesiune"e
·
Berachoth 17-a).
, ·
. spunand
dădu sclavului carne ŞI. vm
Rabi
• ,
· Iochanan
.
"apoi tot mtr un pântece m'a făcut pe mine acelaş
ereşi ~e el". (lerus Kama).
ator. care. l'a fă:ut __
• ~:lei ztce : Sa fit dm discipolii lui Aron iubind pacea
pacea! iubind pe oameni şi aprop,iindu-i de înc~~1-1and
va1a ura_th_oret". (P. Aboth l, 12).
S~ma1 zice: "Făgădueşte puţin şi fă mult întâm .•
pma
'
pe fiecare cu dragoste". (Ibid).
• Strâ~ania tuturor_profetilor lui Israel era, este şi va fi
.
sa realizeze aceasta mare armonie î t
misi~ea profetului Ilie care va rev~;e în::~:~1 ?~ni~::
Mes1e1,este de a stabrli pacea între oameni 5).
5. Familiarizarea

.
oamenilor ca 1"dea I mesianic.

ld~ia de "familiarizarea întregei omeniri" d
vorbit în capitolul precedent, n'a fost reali;a~ ca:e. a~
p~ezent, spre regretul nostru. Judaismul păst p~na _m
reaza c1e. •
dmta unor
vremun, cand omenirea va ·1nţeIege sa. •mlo-

existenţă".

A fost observată de ciiferiţi savanţi deosebirea între
judaism şi celelalte credinţe. Pe când celelalte credinţe

socot ·că „vârsta de aur", adică.,,timpul fericirei omului" a fost în trecut - prezentul fiind prea trist din cau.,.za suferinţilor, cari provin în cea mai mare parte din
desarmonia omenirei- judaismul visează fericirea lui în
viitor 0)
ln sensul acesta~găsim la talmudişti următorul pasagiu: Unde este scris "Waihi''. a fost, este nenorocirea
dar unde este scris „Wehaia (va fi) este veselie" (Megila 14).
Idealul judaismului este în viitor...
Epoca fericirii atât de mult visat de evrei, este anumită nepoca mesianică". Idealul mesianic este acela care
a dat evreilor puterea să suporte toate greutătile şi toate
7
persecuţiile din partea duşmanilor, timp de veacuri. ).
Evreii nu visează în acea epocă numai fericirea lor, ci
8
a tuturor popoarelor. fericirea întregei omeniri. ).
Şi el (Mesia) va judeca între multe popoare şi va
dedde asupra naţiunilor puternice, până in cele mai mari
depărtări, şi va schimba săbiile lor în secere şi lăncile
lor în cosoare. Popor contra popor nu va ridica niciodată sabia şi nu se vor pregăti pentru răsboi. Şi fiecare
va şedea în via lui sub curmalul lui şi nimeni nu va fi
tulburat, căci Dumnezeu a vorbit". (Micha 4, 3, 4 ; Jesaia 2, 4, 11, 1- 10).
Mulţumirea pământească constând în suficienta materială a oamenilor, în epoca mesianică perfecţiunea vietii
sociale viaţa lor armonioasă, fără lupte şi lipsită de ne-·
cazurile vieţei, va aduce omenirei perfectiunea morală_
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"':intea tuturor se va lumina, spre a recunoaşte pe adevaratul Dumnezeu. Inima lor va simti ma,· b1·ne • t·
L · · t
•
mare ta
m_ş, oate sufletele se vor închina cu profund resp;ct
mamtea lui.
„Apoi voi schimba limbile popoarele într'una cla ă
tru ca foti •
t
r pen••
1' sa poa e spune numele Domnului şi să-i serveas~a m ac:laş chip (Zephania 3, 9.)
„Ş1 n~ ve~ Amaiînvăţa unul pe celalf şi fiecare pe
fr~teJe sau z1cand : Recunoaşteti pe Dumnezu ! Căci toti
ma vor recunoaşte dela mic la mare zice Domn l .
eu
·
·t f aptele lor rele şi păcatele lor u . ş,.
vom
Ul a
. ţ· (I
.
nu VOI
-amm 1 erm1a
31.33).
"Cel vecinic va fi rege peste· tot pământul . fn ziua
acea C:I Vecinic va fi singur şi numele lui singur".
{Sechana 14, 9).
A

NOTE ŞI OBSERVAŢIUN l

PA RTE.A I.
1) Teorie care se apropie cu ştiinţele geologiei : lumea s'a·
evoluţionat treptat, Vezi „ Tiferef/z Israel" finele
Nezikin; Dr. Uppe „Rab. Wissenschajfllche Vortrilge".
2) Vezi Dr. Hirsch ,,:Jcrisoridespre judaism" finele scris. V.
3) Vezi Maimonide „More Nevochim" 3, 48. 4) V. Mortara „II
Pensiero Jsraelitico'' cao. 41; Prof. Menzis „Istoria credinţelor
şi Religitmilor"; Ykrim 3, 15. 5) V. !ore Deia 245, 7. Espericnţa
ne a arătat că : dacă Evreii s'au menţinut ca popor şi n11 s'au
contopit cu celelalte naţiuni, aceasta se datoreşte păzirei învăţa
turilor. Naţiunea noastrii - zice Rabbi Saadi Oaon - există prin
lnvăţătura ei (Emunoth 3, 7). Deci cu drept cuvânt suntem numiţi
Poporul Cărţei.- 6) Judaismul consideră trei lucruri drept cele
mai urâte păcate : lnchinarea la idoli, desfrăul şi omorul. 7)
Vezi: Rom und lerusalem scris. 1 şi Note 6. 8) Vezi luzato .
Teolog. Morală. 9) V. Pesochim 54. More Ne1vochim I, l. Chirwch l. /0) V. More Newochim 2, 6; Jkrim 2, 12. /1) Extras
din conferinţa ţinută ln 1883 la Soc. pentru ştiinţa judaismului
din Paris. 12) Vezi Erovin 54; Maimonides în prefaţa sa la
Mişnaiofh. 13) V. Eibenschutz „laarofh Dwashc"; Prof. Schechter
„Chasidimii" 52; Jkrim 3, 14-16; Maase Tovia 1, 2-3; Belit
Jehu la cap. 58. 14) Justiţia XVIII.
15) Vezi Psalmi 73, 2 ;.
Ieremia 12, 1; Habacuc 1, 13; Malac/li 2, 18; Kohelet/1 8, 14 ;
Cartea lui Iov; Berachoth 7 a; More Newochim 3, 19-23 ; Jkrim„
4, 7-15; Dr. Klausner NKitwei Kodşeinu" cap 4-6; Maeterlinck .'
Justiţia ; I. Oăvănescul Etica 1, 1. 16) VCJi lkriim I, 4-10.
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)) Vezi lkriim 4, 20. 2) Vezi Dr. Hirsch „Scrisori despre
Judaism" (scris. 14) - Dr. Elbogen „Gottesdiensf und Sinagogale Poezie (p. 34). 3)' V. Mor/ara „Ruach Israel" 2, 43;
111.Hess „Rom und lerusalem" scris. 11 Nota 8 lkriim 3, 25.
· 4) Alson. 5) V. Kidusin p. 1. 6) V. Dr. Eschelbacher „Dasjudentum" 34-36 ; Dr. Scheftelowitz „Der Optimismus des Judentums", 29-34.
7) Maimonides. 8) Midraş Raba Levitic 30.
9) V. judecatori 21 ; Tahanith 30. 10) V. Dr. Hirsch „Scrisori•
scriş. 13 ; lkriim 4, 24. 11) V. Schulchan Aruch 32 ; Dr. Hirsch
.scris. 13, 12) V. Berac/zoth B ; Drischei Ram I ; Kusari 3, 19.
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III-a
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3) Divrei Jechezkel
2) \'. P. A.

·3, I I. Cine ruşinează pe aproapele său în public n'are parte la
viaţa viitoare. 3) V. P A. 2, I I : Ura impotriva oamenilor scwtează viaţa. 4) V. Berachoth 64. 5) V. Edioth 8, 7. 6) Dr. I.
Klausner „lahaduth Wenischiuth"; Dr. Melamed nPsychologie
des Judischen Geistes [p, 82, 121/ M. Hess „Rom und jerusalim
[scris. 3, 9, JO/; Dr. Schefte!owitz „Der Optimismus des jude11tums" cap. 10. 7) Dr. M. Nordau „Zionisiischen Schrijtm"
286-287. 8) Maimonide : Trat Sanlzedri11
; V. ,.)ude11fu111
wzd
Christentum"•de Dr. Pick {p. 169-172/.
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