
 

 

 

 

 

 

 

Tetzave 5779 
 

Traducere: Magda Kupferberg  

Frați: O dramă în cinci acte 
 
 
Este interesant să observăm absența lui Moșe din pericopa Tetzave. Pentru prima dată Moșe, eroul, 
liderul, eliberatorul, legiuitorul, lipsește de pe scenă și este pentru prima oară când numele lui nu este 
menționat deloc într-o pericopă, de la prima pericopă din Shemot (pericopa în care s-a născut).  
 În schimb, atenția ni se concentrează pe fratele său mai mare Aaron, care, în toate celelalte 
locuri se află undeva în fundal. Într-adevăr, aproape întreaga pericopă se concentrează pe rolul pe care 
Moșe nu l-a ocupat, cu o foarte scurtă excepție, cel de preot, în general, și Mare Preot, în special.  
 Este important să avem o pericopă dedicată moștenirii rolului de preot în Iudaism. Totuși, era 
necesar, pentru a ne concentra pe acest aspect, ca Moșe să fie îndepărtat complet din acest pasaj? 
Există vreo altă semnificație mai profundă a acestei absențe? Comentatorii au oferit diferite sugestii.1 
 
Una dintre acestea, oferită în Talmud, se referă la un eveniment la începutul perioadei conducerii lui 
Moșe: întâlnirea sa cu Dumnezeu, la tufișul arzând. Moșe și-a exprimat în mod repetat reținerea de a 
prelua misiunea de a conduce poporul afară din Egipt. În cele din urmă citim:  
 

Dar Moșe a spus: “O Doamne, te rog trimite pe altcineva să o facă.”  

“Atunci mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotrivă lui Moșe și El a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău 
Aaron, Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta; și, când te va vedea, se 

va bucura în inima lui.  Tu îi vei vorbi, și vei pune cuvintele în gura lui; și Eu vă voi ajuta pe 
amândoi să vorbiți; și vă voi învăța ce veți avea de făcut. “ (Exodus 4:13–15) 
 

Talmudul înregistrează o dezbatere despre consecințele de lungă durată ale momentului 
în care Moșe, a refuzat de prea multe ori. Să refuzi o poziție de conducere o data sau de două 
ori e un semn de modestie. Să continui chiar și atunci când Dumnezeu însuși e cel care îți dă 

această provocare, poate provoca furia divină, așa cum s-a întâmplat în acest caz. Talmudul 
comentează: 

 
“Atunci furia Domnului s-a aprins împotriva lui Moșe” – Rabbi Yehoshua ben Karcha a 

spus: fiecare exemplu de furie [divină] în Tora lasă un effect pe termen lung cu excepția 
acestei situații. Rabbi Shimon bar Yochai a spus: și în acest caz a provocat un efect pe 

termen lung, deoarece continua și spune: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul?” 
Desigur, Aaron era un preot [nu doar un levit]. De fapt, sensul spuselui lui Dumnezeu era: 
Inițial am intenționat ca tu [Moșe] să fii un preot, iar el [Aaron] să fie doar un Levit. Însă 
acum [din cauza refuzului tău], el va deveni, în cele din urma, un preot, iar tu vei fi doar un 
Levit. 2 

 
Potrivit lui Rabbi Shimon bar Yochai, efectul pe termen lung al reținerii lui Moșe de a conduce a 
fost acela că unul dintre rolurile de conducător – preot – îi va reveni în cele din urmă lui Aaron 

                                                      
1 Vezi eseul “Preoți și Profeți” p. 219. 
2 Zevaĥim 102a. 



și nu lui Moșe.  
 

Pe baza acestui pasaj, Rabbi Jacob ben Asher (1270– 1340) sugerează că numele lui 
Moșe lipsește din pericopa Tetzave, ce tratează veșmintele preoților, pentru “a-l scuti de 
suferința” de a vedea că Aaron primește distincția preoției, ce ar fi putut să-i aparțină lui.3 

 
Fără a nega aceasta sau alte explicații, există totodată un mesaj mult mai important. Una 

dintre temele recurente din Geneză este rivalitatea și ostilitatea dintre frați, Această poveste 
este spusă, din ce în ce mai pe larg, de patru ori: între Cain și Abel, Ițhac și Ișmael, Iacov și Esau, 
și Iosef și frații săi.    

           Există un tipar al acestui set de narări, ce este cel mai bine observant în modul în care 
acestea se încheie. Povestea lui Cain și Abel sfârșește printr-o crimă – fraticid. Ițhac și Ișmael, 
deși se îndepărtează, sunt împreună la înmormântarea lui Avraham. Este evident că s-au 
împăcat, deși acest lucru poate fi citit doar printre rânduri (și explicit în Midraș), nu direct în 
text. Iacov și Esau se întâlnesc, se îmbrățișează și pornesc pe drumuri diferite. Iosef și frații 
săi se împacă și trăiesc împreună în pace, Iosef oferindu-le hrană, teritorii și protecție.  

Geneza ne spune o poveste ce are consecințe de o mare însemnătate. Fraternitatea – 

unul din cuvintele cheie a revoluției francize – nu este atât de simplă și fără complicații. Este 
adesea plină de conflicte și controverse. Cu toate acestea, încet – încet, frații pot învăța că 

există și o altă cale. În această notă, Geneza se încheie. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii.  
Această dramă are un al cincilea act: relația dintre Moșe și Aaron. Aici, pentru prima data 

nu apare niciun indiciu al rivalității între frați.4 Frații lucrează împreună chiar de la începutul 
misiunii de a-i duce pe israeliți către libertate. Ei se adresează poporului împreună. Sunt 

împreună atunci când se confruntă cu Faraonul. Ei săvârșesc minuni împreună. Ei își impart 
conducerea poporului prin pustiu. Pentru prima oară, frații lucrează ca o echipă, cu diferite 
daruri, diferite talente, diferite roluri, însă fără ostilitate, completându-se unul pe celălalt.  

Parteneriatul lor este o trăsătură constantă a firului narativ. Dar sunt anumite momente 
când este subliniată. Primul are loc în pasajul deja citat mai sus. Dumnezeu îi spune lui Moșe că 
Aaron “vine înaintea ta; și, când te va vedea, se va bucura în inima lui.“ Cât de diferită este această 

întâlnire de întâlnirile tensionate dintre frați descrise în Geneză! 
Aaron, ne-am putea gândi, ar avea multe motive să nu se bucure să vadă că Moșe se 

întoarce. Frații nu au cresut împreună. Moșe a fost adoptat de fiica Faraonului și a crescut în 

palatul din Egipt, în timp ce Aaron a rămas printre israeliți. Nu au fost împreună nici în timpul 
suferințelor indurate de israeliți. Moșe, temându-se pentru viața sa după ce l-a atacat pe 
egiptean, a fugit în Midian.  

În plus, Moșe era fratele mai mic al lui Aaron și totuși el era cel ce era pe cale să devină 
conducătorul poporului. Mereu până atunci, atunci când fratele mai mic luase ceva ce fratele 
mai mare putea crede că i se cuvine, apărea gelozie, animozitate. Cu toate acestea, Dumnezeu îl 
asigură pe Moșe: “când te va vedea, se va bucura în inima lui.“ Și așa a și făcut: 

 
Și Domnul a zis lui Aaron: „Du-te înaintea lui Moise în pustiu.” Și el s-a dus, și l-a întâlnit 

pe Moșe la muntele lui Dumnezeu, și l-a sărutat. (Exodus 4:27) 
 

Al doilea indiciu fascinant apare într-un pasaj neobișnuit ce urmărește descendenții lui 
Moșe și Aaron: 

 
Amram a luat de nevastă pe sora tatălui său, Iohevet, ce i-a născut pe Aaron și pe Moșe. 
Anii vieții lui Amram au fost 137 de ani… Tot aceștia sunt Aaron și Moșe, cărora le-a zis 

Domnul: „Scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel, după oștirile lor.” Ei sunt aceia 

                                                      
3  R. Jacob ben Asher, comentariul lui Baal HaTurim la Exod 27:20. 
4 Unele s-au dezvoltat mai târziu – vezi Numeri, cap. 12 – dar au fost rezolvate de modestia lui Moșe  



care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. 
Au fost aceeasi Moșe și Aaron. (Exodus 6:20, 26–27) 

 
Repetarea expresiei “au fost aceeași” este emfatică chiar și în traducere. Cu atât mai mult, când 
observăm două particularități ale textului. Prima este aceea că aceste expresii, deși inițial pot 

părea identice, de fapt menționează numele fraților în ordine inversă: prima spune: “Tot aceștia 
sunt Aaron și Moșe”, iar cea de-a doua: “aceeasi Moșe și Aaron”5 Chiar mai frapantă este 
construcția gramaticală a frazei. În ambele cazuri este folosită persoana a treia, singular. 
Tradusă exact, ar fi: “El era Aaron și Moșe”, “El era Moșe și Aaron.” Textul ar fi trebuit să spună 
“Ei” – cu atât mai mult cu cât pronumele la plural “ei” este folosit la mijlocul paragrafului: “Ei 
sunt aceia care au vorbit lui Faraon.” 

Fără îndoială implicația este aceea că ei erau precum un singur individ. Nu exista nicio 
ierarhie între ei: uneori numele lui Aaron apărea primul, alteori cel al lui Moșe. Există un 
minunat Midraș care susține această idee, bazată pe un verset din Psalmi (85:11): “Mila și 
adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat.”  

 
Mila – aceasta se referă la Aaron. Adevărul – se referă la Moșe. Dreptatea – aceasta se 

referă la Moșe. Pacea – aceasta se referă la Aaron.6 
 

Midrașul aduce fragmente de text ca dovadă pentru fiecare dintre aceste identificări, însă 

le înțelegem imediat. Moșe și Aaron erau diferiți ca temperament și ca rol. Moșe era un om al 
adevărului, Aaron al păcii. Fără adevăr nu poate exista o viziune care să inspire o națiune. Dar 
fără pace internă, nu există o națiune pe care să o inspiri. Aaron și Moșe erau amândoi necesari. 
Rolurile lor erau în tensiune creativă. Totuși au lucrat alături, fiecare respectând darurile 

distinctive ale celuilalt. Și Midrașul continuă spunând: 
 

“Și l-a sărutat” [frații s-au sărutat când s-au întâlnit] – Acest lucru înseamnă: fiecare s-a 
bucurat de măreția celuilalt.7 

 
Un ultim Midraș completează imaginea, referindu-se la pericopa acestei săptămâni și la 

veșmintele Marelui Preot, în special placa de pe piept, ce conținea Urim și Tumim: 
 

“Inima lui se va bucura să te vadă” – Fie ca inima ce s-a bucurat de măreția fratelui său să 
fie înveșmântată de Urim și Tumim.8 

Urim și Tumim erau o formă de oracol, purtată de Marele preot pe placa de pe pieptul său, 
Acestea transmiteau inspirația și ghidarea Divină, un echivalent al preoților, la cuvintele divine 
primite de profet.9 Tocmai faptul ca Aaron nu și-a invidiat fratele, ci s-a bucurat de măreția lui 
l-a făcut demn de a fi Mare Preot. Astfel – măsură pentru măsură – la fel cum Aaron i-a lăsat 
spațiu fratelui său Moșe să conducă, și Tora i-a făcut loc lui Aaron să conducă. De aceea Aaron 
este eroul pericopei Tetzve: nefiind de această data pus în umbra de Moșe.  

 

 “Cine este onorat?” a întrebat Ben Zoma. “Cel care îi onorează pe ceilalți.”10 Aaron și-a 
onorat fratele mai mic. De aceea lui Moșe (fără a fi menționat cu numele, ci implicit) I se spune 
în pericopa acestei săptămâni “Pregătește veșminte sacre pentru fratele tău Aaron, pentru a-i 

                                                      
5 “Acest lucru ne învață că erau egali” (Tosefta, Kritot). 
6 Shemot Rabbah 5:10 
7 Ibid., ad loc. 
8 Ibid. 3:17. 
9 Potrivit lui Ramban, erau formați din litere ale numelui Divin, unele dintre acestea ce se luminau la momente cheie, formând un 

mesaj ce urma să fie descifrat de Marele Preot.  
10 Avot 4:1 



oferi onoare și splendoare” (Exod 28:2). Până în zilele noastre un Cohen este onorat fiind 
chemat primul la citirea Torei – Tora pe care Moșe, fratele mai mic a lui Aaron a adus-o 
poporului evreu.  

Povestea lui Aaron și Moșe, al cincilea act in drama biblică a fraților, este locul unde, 
fraternitatea, în cele din urmă, ajunge la cele mai mari culmi. Și cu siguranță aceasta este 

semnificația Psalmului 133, cu referința explicită la Aaron și veșmintele sale sacre: “Ce bine și 
frumos e atunci când frații trăiesc împreună în unitate! Este asemenea uleiului turnat pe creștet, 
care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui.” 
Datorită lui Aaron și a onoarei pe care i-a arătat-o lui Moșe, frații au învățat, în sfârșit, să trăiască 
împreună în unitate. 
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