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Při příležitosti Dne Izraele zasílám výjimečné číslo Dafu.

Rav Jaron Ben David – Jak se léčí rány?
(Draša byla sepsána na parašu Tazria-Mecora, týden před Dnem Izraele)
Může se stát, že se židovský dům ocitne v potížích. V takovém případě je potřeba se
rozhodnout, zda je možné daný stav ještě nějak napravit, nebo již není vyhnutí a je
třeba celou stavbu zbourat a postavit dům nový. V takovou chvíli se musí zavolat
kohen, aby ohledal stěny domu a prohlédl si nebezpečné místo, které by mohlo být
ranou CARAAT. Může být, že na stěnách neshledá nic nebezpečného a prohlásí dům
za čistý. Anebo nechá dům na týden uzavřít, aby později stěny opět ohledal, jestli se
rána nerozšířila. Pokus se rozšířila, je třeba otlouct omítku a vyjmout kameny (cihly)
postižené ranou a vyměnit je za nové. Pokud se rána znovu objeví, je třeba celý dům
srovnat se zemí.
Kromě CARAAT, která postihuje dům, uvádí Tóra další tři varianty rány. CARAAT
kůže, CARAAT hlavy a CARAAT oděvů. Se zajímavým postřehem přišel rav Arie
Budenheimer (tchán rav Jarona) – všiml si, že se CARAAT postupně dotýká čtyř
příkazů, které si pravidelně připomínáme v modlitbě Šma Jisrael – kůže a hlava
odpovídají tfilin na ruku a na hlavu, šaty představují cicit a dům mezuza. Přitom
všechny čtyři zmíněné příkazy mají jedno společné. Máme si jich všímat jako
znamení a připomínek.
Víme, že CARAAT není nemoc. Je to vzkaz, který nám Bůh posílá, pokud se
odkloníme ze správné cesty. Rabíni v Talmudu vyjmenovávají sedmnáct hříchů, které
mohou způsobit ránu CARAAT: modloslužba, sexuální nevázanost, vraždy,
zlehčování Božího jména, krádež, namyšlenost, pomluvy, křivá přísaha atp. Abychom

se před těmito hříchy ubránili, zahalujeme se do připomínek Boží existence – na ruce
a hlavu klademe tfilin, na tělo oblékáme cicit, dům označujeme mezuzou. Pokud jsme
přesto zhřešili a byli potrestání ránou CARAAT, je to důkaz, že ochrana selhala a
právě proto na kůži, hlavu, šaty nebo dům padne rána.
Všechny varianty rány CARAAT mají to společné, že pokud se rozšiřují, jsou
důkazem nečistoty V čem se ale liší je přístup ke zjištěné nečistotě. Pokud se potvrdí,
že znamení na kůži či hlavě je skutečně CARAAT, je dotyčný prohlášený za nečistého,
ale s postiženým místem se nic dalšího neděje. Naopak! Tóra výslovně zakazuje do
rány zasahovat. Postižený (Mecora) musí vyčkat, až rána sama od sebe zmizí. Pak
teprve nastoupí předepsaný proces očisty. Jinak je tomu v případě CARAAT oblečení.
Pokud se potvrdí, že jde o ránu CARAAT, daný oděv se musí celý spálit v ohni.
Neexistuje žádná možnost nápravy a očisty. V případě domu, pokud se rána rozšíří, se
v první fázi pouze odstranění zasažené kameny. Teprve pokud se rána vrátí zpět,
zbourá se celý dům.
Stojíme na prahu šedesátého devátého výročí vzniku státu Izrael. V prvních letech
státu byla každé výročí provázeno velikými oslavami. Dokonce i rabíni stojící mimo
sionistické hnutí den označovali za sváteční. Ale s postupujícím časem jsme svědky,
jak více a více lidí spíš poukazuje na skvrny na zdech domu. Dokonce i zbožní
sionisté projevují určité zklamání z politické reality, které jim kalí radost ze všeho
toho dobra, které stát Izrael židovskému národu přinesl a přináší. Netvrdím, že je vše
ideální. Stát Izrael je v mnoha ohledech dalek stavu, který ve svých proroctvích
ohlašovali bibličtí proroci. Na zdech společné stavby je vidět mnoho ran. Otázkou je,
jak se k nim budeme chovat. Pokud budeme stát Izrael vnímat jako kus hadru
postižený CARAAT, nezbude nám nic, než hodit ho do ohně, protože není cesty, jak
stav napravit. Nebo si můžeme stát představit jako člověka, s jehož ranami nelze nic
dělat a lze je čekat, až vše zlé samo odezní.
Já se ale, ve vší skromnosti, domnívám, že je třeba k problémům přistupovat jako k
CARAAT domu. Není na místě zbrkle vše vzdávat a stavbu bořit. Je rozumné ohledat
postižená místa a pokusit se o jejich opravu. Snažit se a doufat, že náš národní dům
bude jednou čistý, jako pravý a pevný základ Božího trůnu ve světě, přesně tak, jak to
předpovídali velcí proroci Izraele.

