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Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Test-lélek kapcsolatán keresztül vizsgáljuk- Luzzato rabbi 
nyomán Derech Hasem művén keresztül. 

Az ember helyzete ebben a világban.  

Végcél: teljesítse ki saját magát 

Az ember tudatában homály van. Mit is jelent ez? Azt az érzést, hogy, önállóak vagyunk, megvan 
mindenünk és nincs szükségünk senki másra. Nem tudjuk felismerni a Teremtő egységét, hiszen 
a fizikai hajlamok miatt nem törekszünk a teljességre. A test  inkább a fizikai dolgok, igények  
felé fordítja az ember akaratát- inkább a fizikai dolgok felé fordítja magát  az embert, és ezáltal 
nem a szellemi épülésre, a jó tulajdonságokra fordítjuk figyelmünket 

Melyik az erősebb a fizikai vagy a lelki igény? Egyértelműen a fizikai vágyak – pl. gyerekeknél: 
enni, inni, játszani. Az élet első szakaszában megerősödik az embernek a testi hajlama, fizikai 
igénye - evés, ivás vagy például a megélhetésre fordított erőfeszítések. Cselekedeteit jobban 
meghatározzák a teste igényei, mint a művelődésre való hajlama, a lelki törekvései. 

Látszólag van egyfajta zavar. Van szabadakarat - de a körülmények megzavarják, ezért I-ten 
lehetőséget adott az ember kezébe ahhoz, hogy megerősödjön - a micvák által. Megerősödni a 
micvák által: ez tulajdonképpen egy ajándék a Teremtőtől, szellemi energia van benne - ennek 
célja, hogy erősítse meg a lelkét, és tudjon szellemileg felemelkedni. A micvákban különleges 
szellemi energiák vannak. 

Az ember életének körülményei  

Az ember körül van véve a fizikai világgal: fizikai foglalkozások, fizikai világgal kell 
foglalkozni. Mégis a Teremtő kegyelme, hogy ami hiányként jelentkezik, abból előnyt lehet 
csinálni – I-ten segítségével (micvák által). Micvák által például - pl. az ember leül enni, 
tulajdonképpen ez egy fizikai cselekvés, de előtte elmond egy áldást is - így már szellemi 
cselekvés lesz belőle! 

Mi a célja a cselekvésnek? Függ a fizikai cselekvés a céltól.  Élvezni akarja csupán, vagy van-e 
más célja? Fizikai: legyen erőm betartani a micvát - meg tudjak felelni a társadalomnak, tudjak 
más micvákat teljesíteni - de ezáltal szellemi célzatot viszek bele. Ugyanígy a házaséletnek is 
szellemi célja van – ez a legtávolabb van látszólag a szellemi világtól, de ez lehet a 
legpompásabb szellemi dolog (szeretné, hogy legyenek gyerekei, akik Tóra tudósok lesznek, 
illetve a feleségnek akar örömöt okozni - hiszen a Bölcsek szerint egy helyen találjuk meg a 
Sechinát, az isteni jelenlétet a Szentély lerombolása után - méghozzá a férj és a feleség között.) 



Több micva lett az ember kezébe adva. A legkülönlegesebb dolog a Tóra tanulás, különös ereje 
van az összes micván túltesz – különböző témákat tanulunk pl.: hogyan kell imádkozni, 
szombattartás – stb. eszköz a mindennapi élethez. A másik fontos tulajdonsága a bölcsesség - sok 
része úgy tűnik már nem is érvényes ma (pl.: A Szentély szabályai: kohaniták, trumá, vörös 
tehén) szinte semmi gyakorlati tudnivaló nincs benne, amit a hétköznapokban alkalmazhatnánk. 
De mégis  szellemi felemelkedés az ember számára – a Teremtő bölcsessége ami elvezeti az 
embert szellemi teljességhez, ez a legfelemelőbb az ember számára. Tapasztalhatjuk ha az ember 
komolyan tanul napi egy-két órát, kellemes érzést ad. 

Minden  micvának van energiája - de  a háttérben mégis az van, hogy nem élvezzük azt az 
energiát ami a  micvában van, mert Ádám bűne miatt szellemi lezüllés ment végbe. Nemcsak a 
test züllött le, de még a lelket is zavarja, hogy nem tud úgy megerősödni: egy micvában rejlő 
szellemi energiának kb. 70 % - át nem, csakis 30%-át érezzük. Erre van a halál-  csak azután 
lehetséges, hogy az ember élvezze a micvá által elérhető szellemi felemelkedést annak 
teljeségében, miután a test züllöttsége már nem zavarja a lelket a szellemi felemelkedésben. 

A léleknek több szintje van - van az a szintje, amit érzünk, ami életben tart, de a lélek szerepel a 
gondolkodásunkban is. Van olyan lélek, ami az állatokban is megvan (ez tartja életben őket), 
viszont az ember lelke ennél magasabb szintű. 

Van a lélekben egy olyan erő, amely a testet megváltoztatja – ez a léleknek megfinomító 
képessége. Olyan ereje van a léleknek, hogy megváltoztathatja a testet. Lehet érezni, ha valaki 
Tórát tanul vagy zsidó életmódot folytat, ezáltal megváltoztathatja a tulajdonságait. Pl.: 
haragosabb voltam, önzőbb voltam - de most már megváltoztam. 

Teremtés részletei és helyzetei:  

Kétféle teremtés létezik: 

-fizikai 

-szellemi: -  1. lélek, a nesámá 

                 - 2. szellemi teremtés (angyalok, vagy más szellemi teremtettek és különböző 
életszabályaik) 

Szellemi teremtettek - 3 dolog van náluk 

1. alapelv: minden fizikai dolognak van valami szellemi szerepe. Ez a gyökere a fizikai 
dolognak, olyan mintha leereszkedne a szellemi világból.  (a papír rendeltetése, hogy 
írjanak rá – szerk.) 

2. alapelv: szellemi teremtettek hatást gyakorolnak a fizikai dolgokra (fejlődési lehetőség, 
életben maradás). Ezek jelentik a szellemi energia forrását 



Az Ö-való nem közvetlenül foglalkozik a lelkekkel, hanem csak a szellemi teremtettek által. 

A Midrás szerint nincs olyan fűszál, ami felett ne állna egy angyal, ütöget a fejére- hogy nőjön az 
a  fűszál. 

        3. a zsidó szerencse kérdése: 

Azt jelenti, hogy milyen szellemi gyökér volt a születésnél. A szellemi teremtettek hatnak lefelé 
az emberekre. De az ember esetében van egy ellenirányú folyamat, az ember tettei hatnak a 
szellemi teremtettekre. A szellemi teremtettek által irányítja az Ö-való az embert - ez a főszabály. 

Az embernek mégis olyan ereje van, hogy hatással lehet az egész világra. Az ember tettei, micvái 
hatással vannak a szellemi teremtettekre. Pl. megteszek valamit, ezáltal adok erőt a szellemi 
teremtetteknek. Itt fordított a hatás a szellemi teremtettekkel szemben, fordított a szellemi 
energia. Hiszen a szellemi teremtettek fentről hatnak ránk, emberekre. 

Ugyanakkor az ember tettei, szavai, gondolatai- hatással vannak felfelé a szellemi teremtettekre. 

Esős példa a Talmudból: Choni egy tanaita bölcs története - nagy szárazság volt, ezért kört 
rajzolt, beleállt a kör közepébe és imádkozott esőért, egyfajta ultimátumot adott a Teremtőnek. 
Ezután nagy eső esett, utána már azért imádkozott, hogy kevesebb eső essen. 

 

Szellemi szint kihat a fizikai dolgokra, például a Szentély lerombolása óta már a gyümölcsnek 
sincs olyan íze, mint akkor, amikor még állt a Szentély. 

 

A halál nem volt betervezve a Teremtésbe, csak egy szükséges rossz volt miután az ember 
lezüllött (Ádám bűne miatt – szerk.). Az eredeti terv az volt, hogy ezután a világ után egy jutalom 
világ jöjjön. Az eljövendő világban az, hogy mi lesz, az rajtunk múlik - az ember vezeti a fizikai 
világot a szellemi szintje szerint. 


