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Bekicr
Chanuka sameach - veselou chanuku! A také chanuku, která obohacuje. Nejen děti dárky, ale nás
všechny - světlem. Chanukové světlo je výjimečné tím, že ho vystavujeme na odiv veřejnosti. Na
rozdíl od šabatových světel, které představují teplo a světlo domova, rodinný mír, šalom bajit a
svatost manželství, chanukové svíčky patří ven. Od počátku bylo jejich místem zápraží domů. Až
strach a perzekuce přiměli Židy zapalovat chanukie doma. I proto se v posledních letech vrací
zvyk zapalovat chanuková světla veřejně. Chanukové svíce tak představují světlo, které může
judaismus do světa vnést, pokud se Židé nemusí bát veřejně proklamovat svou identitu, své
hodnoty, svou víru.
Zajímavé je, píše rav Sakcs ve svých chanukových zamyšleních, že existuje ještě třetí světlo havdalová svíčka. Několik knotů spletených do sebe. Fůze mezi šabatovým světlem domova a
veřejným světlem chanuky, kterým se obracíme ke všedním a veřejným záležitostem. Žijeme-li
židovský život v soukromí, naplňujeme své domovy Boží přítomností. Řídíme-li se principy
judaismu na veřejnosti, přinášíme světlo a nadějí ostatním. Dokážeme-li obojí, vnášíme světlo do
celého světa.
Když už jsme u toho zapalování, dovolte ještě otázku - můžeme použít chanukovou svíčku k
zapálení další chanukové svíčky? Většinou, přirozeně, používáme k zapalování chanukových
svíček pomocnou svíčku - šamaše, ale co by se stalo, kdybychom šamaše neměli?
Není to tak lehká otázka, že? Dva velcí učenci Talmudu, Rav a Šmuel se na dané téma přeli. Rav
říkal: "Ne." Šmuel říkal: "Ano." Proč se Rav zdráhal použít chanukovou svíčku? Protože při
připalování by se část oleje (vosku, či knotku) vypotřebovala a na micvu by zbylo méně. Proto Rav
tvrdil: "Za žádných okolností neubírejte z chanukového světla."
Halacha se ale řídí Šmuelovým názorem. Proč? Dám vám příklad. Představte si dva zbožné Židy.
Jeden říká: "Neměl bych se stýkat s lidmi, kteří nejsou zbožní, kteří nežijí život podle Tóry,
protože mě to bude strhávat dolů. Budu dodržovat méně. Mého světla ubude - jak říkal Rav. Druhý

ale říká: "Pokud mé světlo zažehne další světlo, pokud vnesu kus Tóry i do života jiných, mého
židovství neubude. Naopak - poroste, protože bude ve světě více světla. Hovoříme-li o duchovních
věcech, na rozdíl od pozemských statků, pokud hovoříme o znalostech, víře, lásce, tak platí, že čím
více sdílím, tím více mám. To je Šmuelův názor. A tak je i halacha.
A ještě douška, když Makabejci porazili Řeky, znovuzasvětili jeruzalémský Chrám a vlili poslední
čistý džbánek oleje do menory, aby ji zapálili, nevěděli ještě, že právě prožívají zázrak. To si
uvědomili až později, když olej nevyhořel, když se z odstupu podívali na to, co se jim s Boží
pomocí povedlo. Tak i my si často neuvědomujeme, jaké zázraky se kolem nás dějí a uvědomíme
si je až s odstupem. Tak to alespoň včera napsal rav Gluck na Facebooku.

Pro děti
Prohlédněte si titulní obrázek Dafu... Na obrázku vidíte tlusté a hubené krávy, krásně plné a
škaredé klasy obilí. Určitě víte proč. Jsou to výjevy z faraonových snů. Sedm tučných krav a sedm
hubených. Sedm krásných klasů a sedm seschlých. Co to asi mohlo znamenat? Faraón se ptal
svých mudrců, slavných věštců a vykladačů. Nikdo nevěděl. Nikdo to faraonovi nedokázal
vysvětlit. To vážně byli tak hloupí? To ani jednoho nenapadlo, že se blíží léta hladu? Napadlo, ale
faraónovi to nikdo nedokázal říct. Báli se ho. Jen Josef se nebál. Nebál se říct, co bylo třeba říct.
Proto se stal tím, kým se stal - nejmocnějším mužem Egypta.

Neklama
•

Chanuku 5774 můžete oslavit opravdu stylově s naší novou
hrou, kterou jsme na počest Dafu nazvali Dafdetem.

•

Ke hře je potřeba jedna sada pyramidek iGo a ty jsou nyní za
BEZDVOUZADVACKU. Nebo za osmnáct?

•

Kromě Dafdeta jsme si pro vás nachystali trička, tašky,
samolepky, odznáčky ...

•

Více zde: http://pyramidky.webnode.cz/novinky/

Minjanoviny
•

V úterý a ve středu bude Roš chodeš Tevet

•

Od čtvrtka se ve Šmone esre říká Veten Tal uMatar

•

Roš chodeš Kislev bude v neděli a v pondělí.

Musagim čili pojmy
Máte pocit, že se se svými znalostmi judaismu pohybujete v začarovaném kruhu? Že narážíte na
stále stejné informace a chcete vědět víc. Učíte své děti na Roš hašana o jablku, medu a šofaru
a nevíte, jak dál. Od toho jsou Musagim rav Šmuela Katze.
Pojem Chanuka se nevztahuje jen na svátek světel, který právě slavíme. V židovské tradici má své
místo i CHANUKAT HABAJIT, hostina na počest zasvěcení nového domu, do kterého se v Izraeli
nastěhovala židovská rodina.
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