
DE VIJF GELEERDEN UIT BNÉ BRAK

1. Rabbi Eliëzer: Zijn ouders wilden hem niet laten leren. Hij liep van
huis, verdiende als smid de kost en leerde dagelijks bij Rabbi
Jochanan ben Zakkai. Later kwam het goed met zijn ouders en werd
hij erg rijk.

2. Rabbi Jehosjoea b. Chananja was de zoon van zeer vrome ouders.
Van jongs af aan leerde hij Tora. Hij was een zeer arme
houtskoolbrander.

3. Rabbi Elazar ben Azarja was een zoon van zeer welgestelde ouders
en een rechte afstammeling van Ezra de schrijver, die de Tweede
Tempel herbouwd had.
Als tiende betaalde hij jaarlijks 1.200 kalveren. Hij was vroeg wees.

4. Rabbi Akiwa was de zoon van een ger. Als kind leerde hij niets. Pas
met 40 jaar startte hij zijn sudie, toen hij al getrouwd was en
kinderen had. Hij leerde 16 jaar voordat hij met andere geleerden van
gedachten kon wisselen. Pas na zijn 80ste werd hij de beroemde
leider.

5. Rabbi Tarfon was de zoon van een Kohen. Hij leerde en werkte hard
en was de leraar van anderen.

En zelfs deze grote Geleerden en Wijze mannen leerden!

De voorouders van R. Akiwa waren nimmer in Egypte geweest, de
overige vier waren Kohaniem of Levieten, die volgens de traditie
vrijgesteld waren van slavendienst. Toch leerden zij!

Zij leerden blijkbaar tot de ochtend, want toen kwamen de leerlingen
waarschuwen. Men is pas echt prijzenswaardig wanneer men meer doet
dan zijn plicht en dus ook na de maaltijd, dus na middernacht, nog
vertelt over Pesach.



R. Elazar ben Azarja
„Ik ben als een man van zeventig”

Talmoed vertelt dat er een meningsverschil was tussen R. Gamliël en
R. Jehosjoea, dat zo hoog opliep dat men R. Gamliël ontsloeg als hoofd
(Nasi) van het Sanhedrin.

Men wilde R. Elazar ben Azarja benoemen, maar die was pas 18 jaar
en die voelde zich nog te jong. Die nacht werd zijn haar grijs en leek hij
op een oude man van zeventig jaar.

Er was ook een meningsverschil tussen Rabban Gamliël en R. Elazar.
De eerste wilde alleen oudere en ervaren rabbijen tot het Sanhedrin
toelaten. De laatste wilde ook jonge, knappe rabbijnen toelaten. Toen
bleek dat er volgens de maatstaven van Rabban Gamliël geen opvolgers
voor het Sanhedrin waren, koos men R. Azarja in plaats van Rabban
Gamliël tot Nasi.

Als bewijs van zijn gelijk schoof R. Elazar Ben Zoma naar voren, niet
eens Rabbi ben Zoma, maar een jonge man, wiens eigen naam niet
genoemd wordt.

Het meningsverschil bleef, of men in de dagen van de Masjiach nog
over de uittocht moet vertellen. Uiteindelijk werd men het eens dat men
er iedere avond over moet spreken. Vandaar dat men ’s avonds de
verplichting heeft het Sjema te zeggen na nacht.

Rabbi Eleazar Askenazi zegt: waarom zou deze discussie, die aldus
verklaard niets met Pesach te maken heeft, maar met het dagelijks (of
nachtelijks) lezen van de afdeling van Sjema, in de Haggada staan? R.
Elazar b. Azarja zegt: „Ik ben als iemand uit de 70-jarige Babylonische
ballingschap. Die moesten, zoals nu in het galloet [ballingschap] praten
over de verlossing. De vraag is dus: moet men ook nu, in tijd van
duisternis praten over de vorige bevrijding?

Ja, zeggen Ben Zoma en R. Elazar.

De andere Geleerden zeggen: zelfs als de Masjiach komt.


