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 Mi az ember célja stb.?  Lea már összefoglalta. 

 Az Ö-való a teljes, maximális jót akarta az emberiség számára, de ez megközelíti azt a szintet, 
amelyben maga az Ö-való él. De ő ezt nem kapta, hanem eleve a rendelkezésére állt. Tehát a cél, 
hogy az emberiség majdnem elérje, de ne mint külső ajándék fogja fel, hanem mintha maga érné el. 

 Ennek az egész célnak az eléréséhez az eszköz az ember saját törekvése. 

 90%-osan teremtette az Ö-való az embert, a maradékot saját magának kell felépítenie. 

 A hiány alapvetően két téren jelentkezik: a test, amely az anyagi világ felé húzza az embert, illetve a 
fizikai dolgokkal együtt elrontja az ember tulajdonságait. 

 Fejleszteni kell a szellemi felfogást és a testi kötöttségektől való függetlenség elérésére való 
képességet. 

 A micvák (all the mitzvos ) segítik a rossz tulajdonságok eliminálódását és fejlesztik az ember 
felfogóképességét. 

 A Vilnai Gaon azt mondja, hogy az ember azért él, hogy kijavítsa az előző napi hibáit – azaz 
alapvetően nincs értelme az életnek, ha az ember nem törekszik arra, hogy kijavítsa az előző napi 
hibákat. 

 A Tóra bölcsessége javítja a tisztánlátást. 

 Az ember feladatához tartozik, hogy ne csak önmagát fejlessze, hanem kiterjessze az egész világra, 
így az embernek nemcsak a saját, hanem a világ feladatait is meg kell oldania. 

 Élő ember (ֶנֶ֥פׁש ַחּיָֽ ה)  Az ember lelke az egész világnak a lelke (ם ְלֶנֶ֥פׁש ַחּיָֽ ה ָאָד֖ י ָהֽ  ְיִה֥  a lélek – (ַוֽ
aktiválja az egész „szerkezetet”. „Az ember legyen lélekké az egész világ számára.” 

 Miután le lett rombolva a szentély (és megszűnt a közvetlen kapcsolat a szentéllyel), a gyümölcsök 
íze sem a régi. Ma amit érzünk, az csak egy töredéke a réginek – mondják a bölcseink. 

 A szabad akarat az, amely az embernek megadatott, az ember kezében van, hogy a szerkezetet (azaz 
magát az embert) arra vezesse, amelyre akarja. 

 Nincs korlátozás sem a testi, sem a lelki részére az embernek, így ha sikerül akármelyik irányba, így 
akár pozitív irányba, akár negatív irányba – az teljes mértékben az ember saját sikerének 
tekinthető. Mindazonáltal több alkalom is adódik, hogy a lélek megerősödjön, és ne a fizikai rész 
irányítsa az embert, hiába is van küzdelem a két fél között. 


