Informare
privind cursurile de Talmud Tora la Comunitatea Evreilor din Cluj-Napoca 2014-2019
În ultimii 5 ani cursurile s-au ţinut regulat săptămânal (marţi, ora 17.30).
Au participat membri ai Comunităţii de toate vârstele, precum şi, ocazional, oaspeţi din alte
comunităţi din ţară şi din Israel. De asemenea, au luat parte şi persoane din afara comunităţii,
interesate de iudaism. Cu timpul se observă un fenomen de creştere a vârstei medii a
participanţilor la lecţii. De asemenea, se manifestă fluctuaţii în numărul participanţilor, acesta
fiind în general de 8 – 15 la o oră, din care 4-8 membri ai comunităţii. Un număr de 15
cursanţi primesc săptămânal materialele legate de curs prin internet (E-Mail), între ei şi
persoane din alte localităţi, precum Avram Faibiş (Blaj), Emanoil Pusztai (Bucureşti).
Materialele privind pericopele au fost trimise în acest fel săptămânal şi in perioadele de
vacanţă, când nu s-au ţinut cursuri.
În ultimii ani au fost pregătiţi doi tineri pentru Bar Mitzva.
Suportul de curs este prezentat folosind laptopul şi videoproiectorul puse la dispoziţie
de COMEV Cluj, care a asigurat şi service-ul acestora..
Conţinutul cursurilor a fost următorul:
- De fiecare dată s-a prezentat şi comentat pericopa săptămânii, precum şi haftarah
corespunzătoare şi psalmul asociat pericopei ; s-au citit şi tradus fragmente semnificative din
pericope.
- S-a prezentat fiecare din sărbătorile evreieşti: istoric, semnificaţie, tradiţii şi obiceiuri.
S-au citit, tradus, audiat (în video-uri) şi discutat rugăciunile aferente şi cântece tradiţionale
legate de sărbători.
- S-au discutat probleme de halacha (de ex. cele 39 de melachot interzise de Shabbat,
animale „pure” şi „impure”, kashrut), câteva din cele 613 mitzvot, grupate pe teme, fragmente
din Shulchan Aruch.
- Au fost prezentate principalele rugăciuni şi binecuvântări (brachot).
- In cadrul unor cicluri, fiecare cu durata de peste un an, au fost prezentate:
Cărţile profeţilor şi scrierile (Neviim şi Ktuvim)
Talmudul
Principalele personalităti care au contribuit la dezvoltarea iudaismului, începând cu
perioada talmudică (tanaim şi amoraim) şi post-talmudică (gaonim), precum şi marii
învăţaţi: rishonim (Rashi, Maimonide, Nachmanide) sau acharonim (J. Caro, I. Luria,
Gaonul din Vilna, reprezentanţi ai hasidismului).
În cursuri şi-au găsit locul şi teme generale legate de iudaism: calendarul ebraic, unităţi
de lungime, de greutate şi monetare biblice, istoria evreilor şi a Israelului, holocaustul etc.
S-au realizat şi câteva teste de verificare a nivelului de cunoştinţe al participanţilor.
Comunitatea evreilor din Cluj a asigurat anual materialele necesare cursului (hârtie,
stick-uri, cerneală pentru imprimantă).
Cluj-Napoca, februarie 2019
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