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4. červenec 2009

Časy z Kaluach.net

začátek šabatu: 20:56

konec šabatu: 22:22

východ slunce 4:59 | šma jisrael do 7:06
mincha od 13:47
západ slunce 21:14 | tři hvězdy 21:58

Sidra v číslech
39 a 40. paraša v Tóře (z 54) , 6.a 7. v knize Bemidbar (z 10), 10+2 „paršiot“, 6+1 otevřených, 4+1
zavřených, 87+104 vět, 1245+1455 slov a 4670+5357 písmen, 3 micvot, 3 příkazy a žádný zákaz.
(V Izraeli se tento šabat čte jen Balak.)

Alijot v kostce
Kohen: Příkaz o červené krávě (PARA ADUMA). Červená kráva nesměla mít ani dva černé
chlupy, musela být bez vad (jako všechna obětní zvířata) a nesměla být nikdy použita k práci.
Červená kráva není klasická oběť, byť vykazuje určité podobné znaky (např. usmíření). Na
rozdíl od obětí byla zaříznuta mimo MIŠKAN a celá spálena na popel. Zatím bylo spáleno
devět červených krav, desátá čeká na Mesiáše. Celý postup přípravy popela a „živé vody“
znečišťuje, ale na druhou stranu je užití směsi vody a popela z červené krávy nezbytnou podmínkou pro
očistu a možný vstup do Chrámu. I proto je červená kráva považovaná za nejtěžší z příkazů Tóry. Umírá
Miriam.
Levi: Mošeho chyba – udeřil do skály, místo aby k ní mluvil. Za trest nesmí ani Moše, ale ani Aharon
vstoupit do Izraele. Neúspěšná žádost o průchod edomským území.
Šliší: Aharon umírá a veleknězem (KOHEN GADOL) se stává jeho syn Elazar. Lid truchlí třicet dní.
(Aharonova smrt se od Moše skonu liší v několika bodech – Aharon viděl, jak jeho syn nastupuje na jeho
místo, Moše ne. Lid pro Aharona truchlil celý měsíc, pro Mošeho ne.) Po Aharonově smrti zmizely ochranná
mračna Boží slávy. (Po smrti Miriam se vytratila zázračná putující studna a po smrti Mošeho přestala padat
Mana.) Výpočet tábořišť. Píseň o studnici vody.
Revií: Válka se Sichonem a Ogem a dobytí jejich území (východní břeh Jordánu). Moavský král Balak si
najímá Biláma, aby Izraelce proklel.
Chamiší: Bilám se vykrucuje. Odměna pro Biláma, cesta k Balakovi. Zázračná Bilámova oslice mluví.
Šiší: Bilámovy přípravy. Bilám žehná Izraeli, Balak se zlobí. Repete.
Švií: Bilámovo do-třetice-všeho-dobrého. Bilám odchází, radí a prorokuje o závěru dní. Bilámova rada svést Izraelce k modloslužbě a smilstvu - je účinná. Izraelci hřeší a Boží ochrana ustupuje. Výsledek? 24000
mrtvých. A nebýt Pinchase, tak ještě víc...
Haftara (Micha 5:6-6:8): Proroctví o rozptýlení Izraele a návratu do Zaslíbené země.

Fotografie týdne
Strůjce podvodu století Bernard Madoff stráví zbytek života
za mřížemi. Soud mu vyměřil 150 let vězení. Kdysi uznávaný
americký finančník během dvaceti let zpronevěřil 65 miliard
dolarů, což je více než roční rozpočet České republiky.
Madoff zbohatl podvodem zvaným letadlo, ve kterém starší
klienti dostávají výnosy z peněz klientů, kteří se zapojí
později. Na poslední klienty už ale žádné peníze nezbývají.
Finančníkovi svěřila své peníze řada bohatých a známých lidí
a také židovské charitativní organizace.

Soutěž: Velikáni
Prohlédněte si velikána na fotografii a na doopravdy.cz/judaismus/index.php/Kategorie:Velikáni
si zkontrolujte, zda jste hádali správně. Text na webu můžete upravit a vylepšit.
(Nápověda 1: Chalav Akum) (Nápovědě 2: USA)

Děti se učí Tóru s Mibereshit.org

Bůh přikázal smíchat popel
červené krávy s vodou a směs
použít k očištění lidí a
předmětů.

Zemřela Miriam a lidé si začali
Místo aby skálu poprosil o
stěžovat na nedostatek vody.
vodu, udeřil do ní Moše svou
Bůh přikázal Mošemu a
holí. Bůh ho za to potrestal a
Aharonovi shromáždit lid.
řekl mu: Nevstoupíš do Izraele!

Když nadešel Aharonův čas
zemřít, vystoupal se svým
bratrem Mošem na horu Hor,
kde předal velekněžskou šaty
svému synovi – Elazarovi.

Lid si stěžoval na nedostatek
vody a stále stejnou chuť
MANy. Bůh Izraelity potrestal
plamennými hady. Lidé litovali,
že si stěžovali.

Moše prosil za záchranu lidu.
Bůh mu přikázal zhotovit
měděného hada a umístit ho
tyč. Měděný had uzdravil ty,
kdo na něj pohlédli.

Příběhy Tóry: Mošeho hřích?
Po smrti Mošeho sestry Miriam přišel
izraelský tábor o zázračnou studnu nazývanou
Miriamina studna. Tak jako před čtyřiceti lety
při východu z Egypta, i nyní se žíznící lid
shromáždil u Mošeho, aby mu vyčetl, že ho
vyvedl z blahobytu do pouště. Moše s
Aharonem utíkají před lidmi do Miškanu, kde
padají na tvář. Vzápětí Bůh nařídil Mošemu,
aby si vzal hůl a shromáždil lid ke skále, ze
které má pro tábor získat vodu. Moše tak učinil.
Lidé uhasili žízeň. A Moše? Byl přísně
potrestán za neposvěcení Božího jména a Bůh
mu zakázal vstup do Zaslíbené země!
Kde se stala chyba, za kterou byl Moše
potrestán? Vždyť vše probíhalo podle Božího
příkazu. Pět velkých komentátorů Tóry nalezlo
pět problematických míst. Malbim uvádí za
Mošeho pochybení shromáždění lidu. Bůh totiž
Mošemu přikázal shromáždit EDA, a Moše
shromáždil KAHAL. Malbim se domnívá, že
zatímco EDA je spořádaná společnost, KAHAL
je neorganizovaný dav. Rambam Mošemu
vyčítá ostrý tón: „Slyšte buřiči!“ Ramban vidí
chybu v obsahu Mošeho slov. Podle něj věta:
„Zda-li dokážeme vyvést ze skály vodu“ zní,
jakoby to byla Mošeho a ne Boží schopnost

měnit kámen ve vodu. Raši se domnívá, že
Moše měl ke skále hovořit, a ne do ní tlouct. Ibn
Ezra vidí chybu v tom, že Moše udeřil do skály
dvakrát. Při vší úctě k rabínům se musíme optat:
„Toto měla být ta hrozivá chyba, kvůli které
Moše nevstoupil po čtyřiceti letech snažení do
Izraele?“
Možná by nebylo od věci si přečíst, jak
je vlastně Moše s Aharonem potrestán. „Protože
jste mě nepodpořili a neposvětili mé Jméno v
očích synů Izraele, nepovedete tuto obec do
země.“
Uvědomme si, že Moše na stížnosti lidu
prakticky nereagoval. Rychle od lidí utekl pryč
k Miškanu a tam padl na tvář. Opět se nám
potvrzuje Mošeho změna. Z razantního vůdce se
změnil na pasivního důstojného starce. Při
žádostech o maso prosil, aby ho Bůh zbavil
vedení, po návratu průzkumníků to byli Jehošua
a Kalev, kdo uklidňovali dav, při Korachově
vzpouře Moše padl na tvář, při zmatcích v
táboře zasáhl opět Jehošua. Ani při prosbě o
vodu Moše nevyužil jedinečnou příležitost
„posvětit Boží jméno“. Proto Bůh určil, že Moše
nepovede lid Izraele do Zaslíbené země.
(Jan Divecký, P3K, Příběhy Tóry, kráceno)

