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Cuidado com a Ira

Cuidado com a Ira
“O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio dominase.” (Pv. 29:11)
“Ira é um traço de personalidade tão terrível, que os
sábios equiparavam alguém que se torna colérico a um
idólatra.” (Guide for the Noachide, pg. 106)
“Ira é também uma característica excepcionalmente
ruim. É adequado e apropriado que alguém se afaste
dela e adote o extremo oposto. Deve-se educar a si
próprio para não ficar irado mesmo quando é adequado
ficar irado…

Cuidado com a Ira
Os sábios da antiguidade diziam: Quem fica irado é
como quem adora ídolos. Eles também diziam: Sempre
que alguém fica irado, se é um sábio, sua sabedoria o
deixa; se é profeta, sua profecia o deixa. A vida de um
irascivo não é uma vida verdadeira…
Esse é o caminho dos justos: Eles aceitam humilhação,
mas não humilham os outros; eles ouvem quando são
envergonhados, mas não respondem. Eles fazem isso
com amor e são felizes em suas tribulações. Deles, é
dito: “Porém os que Te amam sejam como o sol quando
sai na sua força.” [Jz. 5:31]” (Mishnê Torá - Livro do
Conhecimento - Leis de Desenvolvimento Pessoal 2:3)
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Cuidado com a Ira
“Quem quer que perde sua calma - incapaz de aceitar que, em
algum nível, tudo o que acontece é parte da Vontade do Eterno
- tem, de certa forma, durante esses momentos, negado o
domínio do Eterno sobre o mundo. Além disso, nada parará
uma pessoa que age em função de raiva. Não importa o que ele
pense de si mesmo naquele momento, ele tem de certa forma mesmo que provisoriamente - lançado fora o jugo do Reino dos
Céus.
Além da história de Caim e Abel, existe outro exemplo clássico
na Torá de ira cruel que resultou em tirar a vida humana - e é
provavelmente um dos eventos mais mal compreendidos na
Bíblia… É a ira de Simeão e Levi na sua conquista de Siquém…

Cuidado com a Ira
…foi sua ira que ele amaldiçoou, e não o seu ato:
‘Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era
dura; eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em
Israel.’ (Gênesis 49:7)
O que foi amaldiçoado foi o furor esquentado de Simeão e
Levi, que caracterizou o ato como uma vingança pessoal, ao
invés de agir puramente pela honra do Eterno. Eles se
assentaram em juízo com seus irmãos e se aconselharam com
seu pai, eles poderiam ter traçado um ataque melhor
planejado, melhor coordenado, e tomado medidas para impedir
retaliações da parte dos reis Amorreus do entorno…
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Cuidado com a Ira
Por fim, a partir da mesma ira impulsiva - uma
característica digna dos idólatras da época - eles se
vingaram de maneira semelhante de seu próprio irmão
inocente José. Cegos pela ira, perderam a capacidade
de dar o benefício da dúvida quando era necessário.
Eles se convenceram que seu irmão jovem e de olhos
sonhadores era um demagogo que se levantava entre
eles - o Ismael ou Esaú da geração deles. O papel
primordial que Simeão desempenhou na venda de
José… se torna claro anos depois.

Cuidado com a Ira
Quando seus irmãos fizeram sua primeira visita ao Egito
para comprar grãos, foi justamente Simeão que José
aprisiona. Era tão adequado que ele fosse isolado, que
os irmãos perceberam que devia ser um sinal de castigo
divino pela venda e presumida morte de José. (Gênesis
cap. 42)
Para noaicos, tanto quanto para judeus, a realização
cuidadosa e exigida dos mandamentos do Eterno requer
juízo cuidadoso, deliberado e racional; saber disso tanto
quando se guerreia quando se aplica misericórdia e se
dá o benefício da dúvida. A ira torna tal juízo impossível.”
(Guide for the Noachide - Pgs. 106 a 109)

Cuidado com a Ira
Para manter em mente: “O homem irritável provoca
dissensão, mas quem é paciente acalma a
discussão.” (Pv. 15:18)
Ser irascivo é um comportamento destrutivo.
É melhor construir do que destruir.
É muito importante ter calma, e saber agir na hora
certa.

Ódio Infundado

Ódio Infundado
“Eu odeio outros sem nenhuma razão real - certamente
nenhuma razão que justifique ódio. Eles são diferentes,
eles têm hábitos irritantes, práticas religiosas diferentes
ou diferentes formas de ver a vida. Então eu os odeio.
Eu vejo o que é negativo neles e encontro falhas em
todas as suas ações…” (Baseless Hatred - R. Dovid
Rosenfeld)
“O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os
pecados.” (Pv. 10:12)
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Ódio Infundado
Uma história que ilustra bem a questão:
“Uma amiga e eu estávamos sentados na estação central de
ônibus de Tel Aviv, esperando pelo ônibus. Era uma espera
longa e estávamos entediados, então tentávamos passar o
tempo jogando diferentes tipos de jogos de adivinhação e
raciocínio. Rapidamente, ficamos entediados mais uma vez.
Do nada, minha amiga sugeriu: ‘Por que não jogamos o jogo
do ódio?’
‘O que?’ Eu indaguei.
‘Você não conhece o jogo do ódio?’ ela perguntou surpresa,
como se tivéssemos jogado esse jogo desde a infância.

Ódio Infundado
‘Não soa nem um pouco familiar. Que tipo de jogo é?’
‘Explicarei a você,’ ela disse, com entusiasmo renovado. ‘É o tipo de
jogo que é perfeito para lugares como a estação central de ônibus.
Precisamos ter uma quantidade de pessoas ao nosso redor que não
conhecemos. Você pode jogá-lo em restaurantes, no aeroporto ou
em qualquer outro local público.’
’Nós simplesmente temos que escolher aleatoriamente alguém que
esteja no nosso campo de visão,’, ela continuou com entusiasmo
crescente. ‘No minuto em que escolhemos alguém, temos que
começar a odiá-lo.’
‘Eu não entendi,’ eu disse. ‘O que você quer dizer com ‘odiá-lo’? Por
que? Qualquer pessoa que não conhecemos? Qual a graça disso?’

Ódio Infundado
‘Vamos tentar e você vai ver o que quero dizer,’ ela disse.
‘Aqui, vamos pegar aquele cara ali de camisa vermelha.’
Ela apontou na direção de um jovem que parecia ter seus 20 e
poucos anos.
‘Quem neste mundo anda por aí com uma camisa tão
chamativa?’ Ela disse. ‘Será que ele acha que é tão bacana
que pode vestir o que quiser e ao mesmo tempo ignorar todas
as regras sociais?’
‘Eu não acho que a camisa dele seja tão ruim,’ disse à minha
amiga. ‘Ah, por favor né?! Olha pra ele. Ele está olhando pra
todo mundo que passa como se quisesse ver se eram dignos
de se associarem com sua alteza. Que arrogante!’

Ódio Infundado
‘Não sei do que você está falando. Ele só está olhando pras
pessoas, da mesma forma que todo mundo está fazendo,’ comentei.
Mas minha amiga continuou. ‘Eu não acredito. Agora ele está
acendendo um cigarro. Eu sabia que ele era o tipo que fuma em
lugares públicos. Ele deve fazer todo mundo sufocar com sua
fumaça em todo lugar que ele vai.’
‘Sim,’ tive que admitir. Fumar me faz sentir muito mal, especialmente
em áreas públicas. ‘Isso não é certo.’
‘Agora olha pra ele. Está tirando um livro de sua bolsa. Você pode
dizer a quilômetros de distância que ele não consegue ler livros
sérios. Tenho certeza que ele só lê quadrinhos em casa!’

Ódio Infundado
‘Eu realmente odeio pessoas que não dão o devido valor à
literatura de qualidade,’ comentei com raiva. ‘Eles acham que a
vida é só feita de piadas e histórias tolas.’
‘Você pode dizer só de olhar pra cara dele que ele não leva
nada a sério na vida dele!’ disse minha amiga, numa revolta
crescente.
O jovem se levantou e andou até o quiosque mais próximo.
‘Estou chocada,’ disse minha amiga. ‘Olha só ele pedindo uma
bebida. Ele tem que comprar refrigerante. Água não é boa o
suficiente pra ele. Ele é tão patético. Ele vive sua vida de
acordo com os comerciais. Ele não tem mente própria. Ele
compra tudo que é anunciado na TV.’

Ódio Infundado
‘E isso não é nada,’ ela continuou. ‘Pense no fato de que ele
não consegue suportar não se satisfazer nem por um minuto.
Ele está com sede, então tem que comprar algo para beber.
Tenha controle próprio, reflita um pouco sobre as coisas. Um
pouco de respeito próprio não faria mal a ele.’
‘Sim,’ suspirei. ‘Uma coisa é ele desrespeitar só a si próprio,
mas tenho certeza de que ele não respeita a própria família
também, inclusive os pais dele,’ disse voluntariamente. ‘Eles
provavelmente não são muito jovens e ele nem ao menos pega
o telefone para ligar para eles e saber se como eles estão!’
‘Olha, ele agora está tirando o celular dele. Provavelmente está
ligando pra mais um de seus amigos palhaços. O bando dele
deve ser exatamente como ele, pode ter certeza!’

Ódio Infundado
Eu decidi fazer alguma coisa a respeito. ‘Agora chega.
Eu vou lá e vou dizer umas verdades pra ele. Não é
certo que os pobres pais dele estejam doentes em
casa enquanto ele desperdiça o tempo dele em
ligações tolas para seus amigos preguiçosos!’ Eu disse,
enquanto me levantava de meu assento para ir até ele.
Naquele momento minha amiga segurou minha mão,
como se tivesse perdido interesse, e disse: ‘OK, sentese de novo. Vamos agora passar para aquela senhora
ali com o cachorro branco.’”
(Baseless Hatred - Aish haTorah)

Ódio Infundado
“Eu odeio outros sem nenhuma razão real - certamente
nenhuma razão que justifique ódio. Eles são diferentes, eles
têm hábitos irritantes, práticas religiosas diferentes ou diferentes
formas de ver a vida. Então eu os odeio. Eu vejo o que é
negativo neles e encontro falhas em todas as suas ações…
…Em um nível, eu prefiro odiar o resto do mundo do que gostar
dele? Por que? Porque é a forma mais fácil de ver a vida. Qual
deve ser a nossa atitude quanto aos outros? Que eles são seres
humanos à imagem do Eterno, e que são essencialmente boas
pessoas, amadas pelo Eterno e possuindo almas divinas. Devo
ver para além das diferenças externas e ver o bem inerente a
elas. Devo aprender com suas qualidades. E eles podem ser
até mesmo melhores do que eu; seu bom comportamento pode
me obrigar a melhorar meus próprios caminhos.

Ódio Infundado
Mais importante, contudo, devo olhar favoravelmente
para o resto da humanidade. Devo expandir meu
próprio espaço, sair de minha concha auto-centrada
Ver um mundo de cores e diversidade deve me forçar a
ver a miríade de reflexões do Eterno contidas na
humanidade. Devo estar aberto para novas amizades,
novos meios de vida, e novas atitudes. Cada pessoa
que encontro me ensina apenas um pouquinho mais,
revela ainda outro ângulo da divindade do Eterno. Devo
expandir e crescer a partir de tais encontros - e devo
estar preparado para crescer.” (Baseless Hatred - R.
Dovid Rosenfeld)

Para Refletir
Aqui cabe uma auto-reflexão. Quantas vezes não julgamos pessoas
devido à suas…
religiões;
ideologias políticas;
formas de se vestir;
gostos em geral;
maneiras de falar;
regiões de origem;
aparências?

