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Dragii noștri,
Vrem să începem prin a vă povesti despre „fructul
miraculos” care poate fi găsit în Africa de Sud și este
produs de o plantă numită synsepalum dulcificum.
După ce este mâncat, fructul are capacitatea de a
schimba gustul altori mâncăruri. O simplă mușcătură
din acest fruct poate face o lămâie să devină dulce și
o limonadă neîndulcită să aibă gustul celui mai dulce
sirop pe care l-ați băut vreodată.
Evident, vă întrebați cum poate fi posibil. Fructul
conține o moleculă numită miraculină, care atunci
când intră în contact cu papilele gustative le
păcălește să perceapă drept dulce orice gust acru
sau amar. Efectul durează până la 60 de minute, dar
poate fi oricând prelungit dacă mușcați încă o dată
din fructul miraculos.
Am ales să începem cu povestea fructului miraculos
pentru a face o paralelă între el și tot ce se întâmplă
în jurul nostru. Orice lucru fizic din mediul nostru
înconjurător vine cu o încărcătură spirituală, iar
esența fiecărei persoane este, evident, sufletul său.

Știind asta, putem încerca să vedem altfel persoanele
din jurul nostru și evenimentele prin care trecem.
Putem să ne schimbăm percepțiile la fel cum fructul
acesta miraculos ne poate schimba gustul. Putem
încerca să vedem lucruri frumoase în ceea ce ni se
pare deranjant și putem să găsim frumosul într-o
persoană care nu ne lasă o primă impresie bună.
Trăim, în continuare, vremuri pe care nu ne-am fi
închipuit că le vom trăi pe parcursul vieții noastre. Unii
din noi simțim tensiune, nerăbdare, neputință și frică
față de schimbările bruște prin care am trecut și prin
care încă trecem. Însă, am vrea să vă invităm să
încercați, măcar pentru câteva momente, să vedeți ce
ar putea fructul miraculos să facă dulce în toată
această perioadă. Poate faptul că petreceți mai mult
timp cu familia. Poate faptul că nu vă mai desparte
un drum lung spre casă de o cină caldă sau poate
faptul că ați descoperit multe filme și seriale noi pe
Netflix.
De Tu biShvat sărbătorim Anul Nou al pomilor și
reînvierea naturii. Vă dorim ca, odată cu această
sărbătoare, viețile să reînvie la ce știați odată sau, să
reînflorească în ceva cu totul și cu totul nou și pe care
să îl explorați nerăbdători.
Tu BiShvat Sameach!

Seder Tu Bishvat
I. PRIMA LUME – FACEREA
Primul pahar: turnati vin alb în pahar si spuneti urmatoarea
binecuvantare:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
hagafen. (Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru,
Stăpânul Universului, care creează fructul viței de vie.)
Explicatia Assiyei: tărâmul Assiyei este cel mai departe de
perfecțiune potrivit Cabalei. În mod simbolic, acest tărâm
necesită cea mai multă protecție, și de aceea se mănâncă
fructe care au coajă la exterior- pentru a le proteja de
elementele exterioare. Astfel, cu ajutorul acestui fruct și a
paharului, devenim mai conștienti de lumea tangibilă din jurul
nostru. Ne concentram asupra locului nostru în lume.
Binecuvantarea și mancarea fructului: Fructul (rodiile,
migdalele, nucile, bananele, arahidele, etc.) se mănâncă
imediat după ce se spune binecuvantarea:
Pentru fructele care cresc în copaci:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri HaEtz
(Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Stăpânul
Universului, care creează fructul arborilor.)
Sau pentru fructele care cresc pe pământ:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
HaAdama. (Binecuvântat ești Tu, Domnul, Dumnezeul nostru,
Stăpânul Universului, care creează fructul pământului.)

II. CEA DE A DOUA LUME – FORMAREA
Al Doilea Pahar: turnați un pahar cu vin alb. Adăugați
puțin vin roșu și spuneți binecuvantarea pe vin:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
hagafen (Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul
nostru, Stăpânul Universului, care creează fructul viței de
vie.)
Explicatia Yetzirei: ne concentrăm atenția asupra
dezvoltării interioare, spirituale. Fructul acestei lumi nu
are coajă, ci sâmbure interior. Sâmburele este un mijloc
de regenerare. Simbolizează retrezirea la viață a
pământului.
Binecuvantarea și mancarea fructului: Luați unul dintre
fructele din tărâmul formării (măsline, curmale, cirese,
prune, caise, etc.) și spuneti urmatoarea binecuvantare:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
HaEtz
(Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul nostru,
Stăpânul Universului, care creează fructul arborilor.)
Odată cu acest pahar ne concentrăm asupra interiorului
tare al fructului, pe care în mod normal îl aruncam fără
a-i mai acorda atenție. Înțelegem că sâmburele este un
mijloc de renaștere, datorită sâmburelui există fructul și
se trece la urmatoarea generație. Învătățurile rabinice
vorbesc despre importanța plantarii arborilor.

III. CEA DE A TREIA LUME – CREAȚIA
Al treilea pahar: umpleți jumătate de pahar cu vin alb,
iar cealaltă jumătate cu vin roșu, iar apoi rostiți
binecuvantarea pe vin:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
hagafen. (Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul
nostru, Stăpânul Universului, care creează fructul viței de
vie.)
Explicatia pentru Beriah: în cel de-al treilea tărâm,
Creația, arborii s-au maturizat și înfloresc. Nu mai este
nevoie de o coajă protectoare. Fructul tărâmului Creației
nu are nici coajă, nici sâmbure și poate fi mâncat așa
cum este. Acest tărâm aparține intelectului.
Binecuvantarea și mancarea fructului: luați unul dintre
fructele din lumea Creației (struguri, smochine, mere,
pere, gutui și roșcove) și spuneți urmatoarea
binecuvantare:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam Borei peri
ha-etz. (Binecuvantat esti Tu, Domnul, Dumnezeul
nostru, Stapan al universului,Care creeaza fructul
arborilor.)
Sau pentru fructele care cresc pe pământ, în pădure,
asemenea căpșunilor se rostește:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
HaAdama. (Binecuvântat ești Tu, Domnul, Dumnezeul
nostru, Stăpânul Universului, care creează fructul
pământului.)

IV. CEA DE A PATRA LUME - NOBILITATE
Al patrulea pahar: cel de-al patrulea pahar de vin este
roșu cu doar o picatură de alb. Simbolizează
maturitatea completă și coacerea. Se rostește
binecuvântarea pentru vin:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam bore pri
hagafen. (Binecuvântat ești Tu, Doamne, Dumnezeul
nostru, Stăpânul Universului, care creează fructul viței de
vie.)
Explicatia pentru Atzilut: nici un fruct nu este asociat cu
acest pahar. Tărâmul nobilității reprezintă spiritualitatea
în stadiul pur și nu poate lua nici o forma fizică. Se pot
aduce însă mirodenii sau fructe de mirosit. Acest lucru ne
permite să fim conștienți de simțurile noastre.
Binecuvantarea pentru fructe de mirosit și mirodenii:
există o binecuvantare pentru mirodenii și fructele care
sunt deosebit de mirositoare:
Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Ha-Olam Boreh
minei besamim. (Binecuvantat esti Tu, Domnul,
Dumnezeul nostru, Stapan al universului, Care creezi
diferitele tipuri de mirodenii.)

Cele 7 plante specifice Israelului
și simbolurile acestora
1. Roșcova - Carob

Poporul evreu a înțeles întotdeauna valoarea
plantării copacilor astăzi pentru a se bucura de ei
generațiile viitoare. Plantarea unui copac a
simbolizat credința noastră că urmașii noștri vor
locui în același loc și vor putea beneficia de munca
pe care am făcut-o în prezent.
Copacul de roscove creste în tot Israelul si e o
amintire a dorintei noastre, a visului nostru vechi
care s-a împlinit căci un pământ evreiesc înflorește
azi, iar munca noastră rămâne și vom continua să
muncim si sa ne protejăm visul, istoria și viata
noastră.

2. Curmale - Tamar

Mâncăm curmale pentru a sărbători dulceața
purtată de copaci crescuți în nisipurile străvechi ale
patriei noastre.
Un fruct menționat în poveștile lui Moise, David și
Tamar, ale cărui ramuri asigurau adăpost și hrană
poporului nostru timp de atâția ani și a fost și este
simbolul recunoscut al iudaismului.
Istoricii israelieni au descoperit pe Masada o
sămânță veche de 2000 de ani. Să ne bucurăm de
dulceața curmalei căci simbolizează primăvara care
depășește iarna și aduce o nouă culoare, o nouă
viață.

3. Grâul - Chita sau Orz - Seora

Imaginile tulpinilor de grâu decorează poveștile
trecutului nostru. Picturi murale, mozaicuri și povești
elaborate invocă aprecieri pentru boabele care
hrănesc atât corpurile noastre fizice, cât și
aspirațiile noastre spirituale.
Grâul trebuie să fie plantat, arat, recoltat, îngrijit,
măcinat, cernut, frământat și copt - un proces lung
și dificil. În mod similar, atunci când suntem
departe de țară, conexiunea noastră cu Israelul
trebuie să fie continuu alimentată de-a lungul vieții
noastre.

4. Smochine - Teenah

Pe măsură ce rostim primele binecuvântări, ne
amintim cum am devenit națiune în Țara Israel.
Primul fruct pe care îl gustăm este unul dintre cele
mai vechi fructe ale țării. Simbol al rezistenței și al
longevității „Netzach”, unii îl consideră arborele
național al Israelului. Aceasta reflectă rodnicia
eternă a poporului evreu și capacitatea noastră de
a îndura și supraviețui în ciuda oricăror greutăți.

5. Migdale - Shaked

Migdalele sunt „simbolul” anului nou al pomilor,
înflorind în timp ce alți copaci sunt înca dezbrăcati
de frunze și adormiti de iarna. Migdalul - al cărui
nume in ebraica Shaked-, înseamnă „atent, harnic,
alert” - ne amintește de obligația noastră de a fi în
permanență atenți la tara noastra sfanta, Israel,
atat în viața noastră cât și a copiilor noștri.

6. Rodia - Rimon

Crește în tot Israelul, florile ei roșii marcând sosirea
primăverii. Fructele ei se maturizează la timp pentru
Rosh Hashanah.
Se crede că fiecare rodie are 613 semințe,
simbolizand cele 613 mitzvoturi. Așa cum ne
străduim să îndeplinim cât mai multe fapte bune în
viața noastră, aceste semințe ar putea să planteze
și în noi o deplină dragoste pentru pământul din
care poporul nostru a crescut și a prosperat și poate
această prosperitate să fie perpetuată pentru
generațiile viitoare.

7. Măsline - Zayit
Rezistă în toate anotimpurile, nu își pierde niciodată
toate frunzele și poate crește chiar și în condiții
precare. Prezenți în cadrul unor practici religioase,
măslinii - la fel ca poporul evreu - ajung la o vârstă
de câteva mii de ani și se pot regenera după un
incendiu, atrăgându-și puterea din interior și
depășind atât de multe situații grele.
Acest fruct ne amintește de ramura de măslin
adusă lui Noah după potop, de uleiul de măsline
folosit în ceremoniile Templului, și de miracolul
uleiului găsit de Macabei
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Câte fructe găsești în pomul nostru special?
Compltează numărul corespunzător fiecărui fruct în căsuță
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Inventează o poveste pe baza imaginilor:

Poveste: Livada de meri
Bătrânul privea mulțumit toate mașinile care se opreau în fața
livezii sale de meri. Aceasta era perioada lui preferată din an,
când merele erau, în sfârșit, suficient de roșii pentru a putea fi
culese și gustate de toți vizitatorii care veneau de la zeci și
sute de kilometri depărtare.
Dintr-o mașină verde au ieșit doi adulți, trei copii, pachete,
pungi de toate dimensiunile și un cărucior. Cel mai mare dintre
copii, o fată ce avea în jur de 11 ani, i-a atras atenția nu prin
entuziasmul pe care îl manifesta, ci, mai degrabă, prin lipsa lui.
„Cules de mere. Cules de mere. În fiecare an aceeași tradiție
plictisitoare. Ce e în neregulă cu merele pe care le cumpărăm
de la magazin? Sunt absolut perfecte. De ce trebuie în fiecare
an să mergem atâția kilometri pentru câteva mere?” striga
Shoshana către mama ei.
Doamnei Krieger îi părea rău că fata ei nu simțea aceleași
lucruri pe care le simțea ea de fiecare când revenea în această
livadă. Strânsese atâtea amintiri frumoase încă din copilărie și
tot ce își dorea era să le ofere și copiiilor ei șansa de a strânge
astfel de amintiri. Din păcate, Shoshana părea că își dorea să
adune orice alte amintiri în afară de culesul merelor împreună
cu familia ei.

În timp ce părinții ei se chinuiau să scoată totul din
portbagajul mașinii, Shoshana a decis să se plimbe prin
livadă. Își dorea nespus de tare să termine cât mai
repede excursia cu părinții pentru a se putea întoarce la
prietenii ei, care acum erau la cofetăria deschisă recent în
cartierul lor. În ziua aceea proprietarii dădeau înghețată
gratis copiiilor care îi vizitau. Toate astea se întâmplau în
timp ce ea trebuia să culeagă mere cu familia ei. În timp
ce mergea, a văzut un bătrân care planta meri.
Shoshana s-a apropiat de bătrânul proprietar al livezii și
a pufnit sfidător. Bâtrânul a lăsat uneltele din mână și i-a
zâmbit
„Superbi, nu?” a întrebat-o.
„Poate”, a răspuns Shoshana. „Dar în cât timp vor crește
suficient de mari pentru a putea produce mere?”
„Pentru a produce mere pe care să le putem culege? În
jur de 20 ani.”
„DOUĂZECI de ani? Atunci de ce vă mai deranjați? Nu
vreau să vă jignesc, dar sincer vorbind, nu cred că veți
mai fi prin preajmă să puteți culege roadele lor!”
Bătrânul i-a zâmbit din nou. „Ai perfectă dreptate,
domnișoară! Nimic nu durează o eternitate. Cu toate
acestea, toți merii pe care îi vezi în jurul tău și din care vei
culege chiar tu și familia ta au fost plantați de tatăl,
bunicul și chiar străbunicul meu.

Lor le-a păsat suficient de mult încât să planteze pentru
viitor. Și uite rezultatele! Cu puțină răbdare viitorul a venit
destul de repede. Eu doar sper ca puieții pe care i-am
plantat astăzi vor produce mere gustoase pentru copiii și
nepoții mei și ai altora.”
Shoshana a rămas fără cuvinte. Nimic din cei 11 ani de
viață ai ei nu o pregătise pentru un mod atât de altruist
de a vedea viața.
„Vrei să plantezi și tu unul?” a întrebat-o bătrânul. „Poate
într-o zi vei veni împreună cu copiii tăi aici și ei vor putea
culege mere chiar din puietul pe care îl plantezi tu astăzi.”
Shoshana s-a simțit neașteptat de bine în timp ce
începuse să sape în pământ pentru a-i face loc viitorului
copac.
„Shoshana! Aici erai!” a spus mama ei în timp ce se
apropia. „Știu că te grăbești să ajungi înapoi, așa că ne
vom grăbi cât putem!”"
„Nu, mama, e în regulă!” i-a spus fata zâmbind. ”Sunt
tare fericită că putem petrece timpul ăsta împreună. Nu
ne grăbim nicăieri. În fond și la urma urmei, toate lucrurile
bune au nevoie de timp pentru a putea da cele mai
gustoase fructe.”
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