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Časy z Kaluach.net
východ slunce 6:23 | šma jisrael do 8:36
mincha od 13:34
západ slunce 19:38 | tři hvězdy 20:11

začátek šabatu: 19:22

konec šabatu: 20:28

Sidra v číslech
50. paraša v Tóře (z 54) a 7. v Devarim (z 11), 21 paršiot, 5 otevřených, 16 zavřených, skládá se z
122 vět, 1747 slov a 6811 písmen, obsahuje 6 micvot, 3 příkazy a 3 zákazy

Alijot v kostce
Kohen: Příkaz přinést první plody (BIKURIM) do Chrámu. Klíčová pasáž pesachové
HAGADY.
Levi: Po odevzdání předepsaných dávek kněžím, Levitům a chudým (TRUMA, MAASER,
MAASER ANI) je třeba pronést VIDUJ MAASER a verbalizovat, že jsme si neponechali nic
„svatého“, co nám nepatří. MAASER ŠENI (tzv. Druhý desátek) je nutné sníst v Jeruzalémě.
Šliší: Připomínka vyvolení židovského národa a povinnost dodržovat Boží příkazy.
Revií: Příkaz napsat části Tóry na 12 kamenných sloupů a vztyčit je po přechodu Jordánu v Izraeli. Daší
kameny je nutné vztyčit na hoře Ejval blízko města Šchem.
Chamiší: Moše popisuje, co se stane po vstupu do Izraele. Série požehnání a klateb.
Šiší: Nejdelší alija v Tóře – „kárání“ a následky neposlušnosti.
Švií: Teprve nyní, před vstupem do Izraele, je možné pochopit smysl východu z Egypta.
Haftara (Ješajahu 60:1-22): Bůh navrátí svůj lid do Izraele a Jeruzaléma.

Fotografie týdne
Ronald Lauder, předseda Židovského světového kongresu (WJC) se setkal s
jihoafrickým prezidentem Jacobem Zumou. Jihoafrická židovská komunita
zažila mohutný exodus, když v průběhu poslední generace odešlo ze země
na 40 tisíc osob z celkového počtu 120 000. Prezident Zuma vyzval Židy k
návratu do země, ale zřejmě nebude příliš úspěšný.

Děti se učí Tóru s Mibereshit.org

Povinnost přinášet prvotiny do
C----u.

Na konci úrody je třeba dát
desátky ch---m lidem.

Po přechodu Jordánu byla třeba
napsat Tóru na veliké k----y

6. -9. září proběhne v Praze konference věnovaná 400letému výročí
Maharalova úmrtí.
Část akcí proběhne na pražské ŽO, část v Městské knihovně.
Mezi tématy naleznete také: Maharalův vztah k Nežidům, Maharalův
názor na postavení žen, Golemovský mýtus, Maharalova filozofie,
Maharal a halacha a mnohé další.
Maharal: Moudrost, proroctví, Tóra a Bůh
Byl jednou jeden král, který svěřil svému
poddanému nádobu. Poddaný však svěřenou
nádobu poškodil, což ho mrzelo, navíc se velmi
bál králova hněvu a nevěděl, co má dělat. Proto
se optal mudrce, který mu poradil: „Jednou
poškozená nádoba již není hodna krále, raději
mu ji v této podobě nevracej.“ „Dobrá,“ řekl si
poddaný, který ale stále nevěděl, co má dělat.
„Optám se tedy někoho z královy družiny.“ Šel
a optal se družiníka, od kterého se dozvěděl:
„Jak znám královu velikost a vznešenost,
nehodí se před něj přistoupit s poškozenou
nádobou, radši ji úplně rozbij a zprovoď ze
světa.“ Ani s touto odpovědí nebyl poddaný
spokojený. Stále nevěděl, co má dělat. Rozhodl
se proto, že zajde k hrnčíři, který nádobu
vyrobil, třeba bude možné nádobu nějak
opravit. Hrnčíř poddanému odpověděl:
„Nádobu je možné opravit, ale bude to velmi
těžké a nádoba již nikdy nebude jako nová.“
Poddaný si uvědomil, že se nemůže ze své
odpovědnosti vykroutit a předstoupil před
krále, odhodlán přijmout jakýkoliv trest. Král
mu řekl: „Tuto drahocennou nádobu mohu
používat i nakřáplou. A nediv se, že ti ostatní
říkali něco jiného. Chápej, že mluvili s ohledem
na vážnost mého majestátu, nehovořili o mé
skutečné podstatě .“
Vysvětlení. Když se optali Moudrosti: „Jaký je
trest hříšníka?“ odpovídala ze „svého“ úhlu
pohledu. Čistě logicky náleží hříšníkovi, který
se provinil proti králi, trest. A Proroctví, které
zná velikost královského majestátu, trvalo na
tom, že hříšník musí za svůj prohřešek zemřít,
ale Tóra, s jejíž pomocí Bůh stvořil svět, nabízí
člověku možnost nápravy. A když se optali
Boha, dozvěděli se, že bude nádobu používat
nakřáplou. Z božího pohledu jsou totiž všechny
nádoby „nakřáplé“.
V tomto midraši a jeho výkladu se skrývá
veliká moudrost a je zde naznačena otázka

návratu člověka k Bohu. Z hlediska Moudrosti
(mudrce) člověk, který zhřešil, spáchal zlý čin a
každá akce vyvolává reakci. Co se stalo,
nemůže se odstát. Hřích je nedokonalostí
(CHISARON, neúplnost) světa, každá
nedokonalost je špatná a pojí se s ní další a další
zlo. Proto hříšníka bude pronásledovat zlo.
Proroctví (družiník) odpovídá vlastnosti Božího
přísného a spravedlivého soudu a trestem
hříšníka je smrt.
Tóra (hrnčíř) hledá možnost nápravy hříchu
prostřednictvím oběti. Ten, kdo přivádí Bohu
oběť, ji přivádí poté, co se od Boha hříchem
vzdálil. Z pohledu Tóry se člověk může zbavit
hříchu. Člověk hřeší proto, že je tělesný a za své
hříšné tělo může Bohu přivést oběť. (Oběť se
hebrejsky řekne KORBAN, což souvisí se slovy
KAROV – blízko a LEHITKAREV – přiblížit
se.) Oběť Bohu přivádí ten, kdo se od něj před
tím hříchem vzdálil. Oběť je nástrojem, nikoliv
cílem, návratu k Bohu. Proto rabíni v Talmudu
(traktát Menachot 104b) vykládají slova věty
Tóry (3M 2:1) „Člověk, když obětuje,“ takto:
„Jako kdyby člověk přibližoval sám sebe.“
Tuto nápravu hříchu nemohla nabídnout
Moudrost, protože ta nechápe věci mimo tělesný
rámec, ani Proroctví, které není od fyzického
světa zcela odděleno. Jedině Tóra představuje
čistý (abstraktní) netělesný rozum zcela
oddělený od hříšné fyzičnosti člověka.
Ptali se Boha: „Jaký je trest hříšníka?“
Odpověděl: „Ať se navrátí a bude mu
odpuštěno.“ Všechna stvoření jsou na Bohu
závislá, vrací se k němu, protože nejsou sama o
sobě schopna samostatné existence. Proto se
hříšník, poté co se odpoutal od hříchu, vrací k
Bohu, který ho přijímá zpět. Přiblížením k Bohu
se hřích ztrácí a více nemůže být naznačeno.

