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Mišejakir: 6:39
Nec: 7:54
Sof Zman Šema: 9:55
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Škiat hachama: 16:00
Kochavim: 16:38
Joma 36
Mišna Avot 3:14
Orach chajim 320:6

Bekicr
Daf dnes naposledy s obrázkem Michaely Efrati...
Všimli jste si? V záhlaví Dafu je dnes obrázek. Ne mazanina, ale skutečný obrázek, který
namalovala Michaela Efrati pro mou novou hru Dafdeto. Zájemci mohou získat 12 karet
představujících 12 paršiot knihy Berešit.
Karty lze zakoupit za drobný peníz zde: http://goo.gl/n41Z2g.
Co chtěl Jákov říct svým synům? Co bylo oním koncem, který nemohl prozradit? Chtěl jim snad
říct, že egyptský galut nebude trvat čtyři sta let, ale bude o 190 let kratší (KUF-CADE = KEC =
konec)? Nevíme. Jeden konec je ale tento týden nevyhnutelný. Dočítáme první knihu Tóry. Knihu,
v níž se dočítáme o počátcích lidstva (Adam, Chava, Noach) a zrození židovského národa
(Avraham, Sára, Jicchak, Rivka, Jákov, Ráchel, Lea a jejich děti).
Životy praotců a pramatek jsou víc než vzdálenou historií. Představují univerzální vzory, které nám
pomáhají překonat naše dnešní výzvy.
Judaismus dbá na přesné pojmenování věcí. Jména mají hluboký smysl. Ne náhodou Bohu říkáme
Jménem (HAŠEM). A tak přirozeně i dvanáct paršiot První knihy svými jmény naznačuje více, než
si myslíme.
Čtěme je společně: BEREŠIT NOACH LECH-LECHA VAJERA CHAJEJ-SARA TOLDOT
VAJECE VAJIŠLACH MIKEC VAJIGAŠ VAJCHI – čili – Smysl Mír Cesta Vize Nezdolnost
Tvořivost Odchod Pověření Usazení Odhalení a Konec. Přemýšlejte.

Pro děti
Prohlédněte si titulní obrázek Dafu... Na obrázku vidíte zkřížené ruce praotce Jákova. Znáte
příběh, který se k nim pojí? Byli dva bratři. Starší a mladší. Ale ten starší toho mladší ani nezabil,
ani ho nechtěl zabít, dokonce ho ani neprodal do otroctví. Bratři žili spokojeně. A tatínek Josef je
vzal k dědečkovi Jákovovi, aby jim požehnal. Jákov nechtěl požehnat jednomu dřív nebo víc. Tak
si je vzal k sobě oba najednou. Zbývala poslední drobnost, detail. Komu děda požehná svou
pravicí? Menaše stál dědovi po pravici a Efraim po levici. Nebude se cítit Efraim méně důležitý,
tak jako je levice slabší rukou? Nebude se Menaše vytahovat? Nebude, protože co udělal Jákov?
Prostě překřížil ruce. Jak jednoduché! A šlo to i bez vraždy, zloby a žárlení. Zkuste to taky tak.

Neklama
Hledají se nadčasové osobnosti, které by reprezentovali jednotlivé kontinenty. Napadá vás někdo?
Zatím tu máme tyto kandidáty, ale čeká se velký souboj:
•

James Cook @ Abel Tasman - Oceánie

•

Roald Amundsen @ Scott - Antarktida

•

Napoleon Bonaparte @ William Shakespeare @ Zikmund @ Karel Veliký - Evropa

•

Abraham Lincoln @ Simon Bolivar @ Woody Allen @ Pelé - Ameriky

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.
Každá země má své hranice. Některé země mají hranice sporné. Ale jen Izrael má hranic, tolik, že
je třeba si je sepsat. Přitom ani halachicky nejde o maličkost. Erec Jisrael požívá velké svatosti a
mnohé příkazy jsou plnitelné jen v ní...
•

Hranice "Prvního příchodu" je území dobyté Izraelci pod vedením Jehošuy bin Nuna po
východu z Egypta. Území takto dobyté má tzv. První svatost.

•

Hranice "Druhého příchodu" je území osídlené navrátilci z Babylonie v době písaře Ezry.
Logicky má tzv. Druhou svatost.

•

Zaslíbené hranice vycházejí ze slibu, který dal Bůh Avrahamovi, když s ním uzavíral
smlouvu "Mezi kusy". Podle komentátorů půjde o hranice "Třetího příchodu" a tzv. Třetí
svatost v době Mesiáše.

•

Hranice země Kenaán, které uvádí Tóra v paršat Masej, se více-méně kryjí s hranicemi
"Prvního příchodu".

I svatosti země Izrael máme dvojí provenience. Primární svatost země Izrael je daná její samou
podstatou, spojením s Boží Přítomností a tato svatost není závislá na jiných okolnostech. K ní se
ještě přidává druhý typ svatosti odvislý od přítomnosti židovského osídlení. První taková svatost (z
dob Jehušuy) se ztratila po zničení prvního Chrámu. Druhá svatost (z dob Ezry) se podle některých
autorit již nikdy nevytratila, podle jiných se vytratila po zničení Druhého chrámu a dnes není.
Proto jsou dnes v Izraeli příkazy (MICVOT) související s Erec Jisrael plněny jako příkazy
DERABANAN. Není to ovšem tak snadné. Týká se to zemědělských produktů, sedmého roku
odpočinku atp.

Rav Sacks: Překonat obtíže
První kniha Mojžíšova končí usmířením bratrů s Josefem. Bratři se báli, že jim Josef nikdy plně
neodpustil prodej do otroctví. Podezřívali ho, že jen odkládá svou pomstu do doby, kdy bude otec
po smrti. Po Jákovově pohřbu bratři vyjevili své obavy, ale Josef je opět uklidnil: "Nebojte se, jsem
snad na Božím místě? Chtěli jste mi ublížit, ale Bůh měl s námi dobré úmysly - záchranu našich
životů. Nebojte se, postarám se o vás i vaše děti."
To bylo již podruhé, co k bratrům takto hovořil. Poprvé to bylo, když před ním klečeli a mysleli si,
že se klaní Egypťanovi jménem Cafnat Panea. Tehdy jim řekl: "Já jsem váš bratr Josef, kterého
jste prodali do otroctví. Nebojte se, nezoufejte, protože Bůh mne sem poslal, abych zde zachránil
naše životy..."
Dotýkáme se zásadního bodu v dějinách víry - prvního odpuštění. Poprvé se v Tóře dočítáme o

člověku, který odpustil jiným lidem zlo, které na něm spáchali. A nejen to, ještě se zde objevuje
další důležitý prvek - Boží prozřetelnost. V Josefově očích nebyla historie snůškou halabala
sesypaných náhod. Vše má svůj smysl, cíl a s nimi související zápletku. Bůh vše řídí, byť z
zpovzdálí, ukrytý za kulisami.
Josefova velikost spočívala v tom, že právě toto dokázal vycítit. Nic v jeho životě nebylo náhodné.
Snaha bratrů se ho zbavit, prodej do otroctví, falešné obvinění Putifarovy ženy, vězení, zklamání,
když na něj vrchní číšník zapomněl... Ačkoliv se propadal do nejtemnějších hlubin beznaděje,
dokázal zpětně pochopit, že vše bylo nezbytné, aby se mohl stát druhým mužem Egypta a mohl
svou rodinu zachránit při sedmiletém hladomoru.
Josef dostal do vínku dvojitou porci daru, který musí mít každý vůdce, a tím je schopnost
pokračovat vpřed bez ohledu na protivenství, zášť, falešná obvinění a opakované prohry. Každý
vůdce, který se o něco snaží, musí nevyhnutelně narazit na opozici. Může jít o ryzí střet
přirozených zájmů. Chcete rovnost ve společnosti? Získáte si hlasy chudých, ale bohatí budou
proti vám. Budete snižovat daně, výsledek bude logicky opačný. Tomu se nelze vyhnout. Politika
je o konfliktech.
Navíc každý úspěšný člověk čelí žárlivosti rivalů. "Proč on, proč ne já?" To je otázka, s kterou se
proti Mošemu vytasil Korach. Salieri si Mozartovi myslel totéž.
Pak jsou zde ještě křivá obvinění. Johanka z Arku shořela u kůlu, aby byla o čtvrt století později
prohlášena za nevinnou. A když už jsme ve Francii, tak si vzpomeňme například na Dreyfusovu
aféru.
Neúspěchy zažívají i ti nejúspěšnější. J. K. Rowlingovou poslalo dvanáct nakladatelů k šípku i s
celým Harry Potterem, než se prosadila. V lednu roku 1962 si v jednom nahrávacím studiu
vyslechli neznámou kytarovou kapelu s verdiktem: "Beatles nemají v show businessu šanci."
Prostě, jak tvrdil Winston Churchill: "Úspěch je schopnost jít od prohry k prohře bez ztráty
zápalu."
Někomu pomáhá překonat porážky sebedůvěra, jiným pevná vůle. Svou roli může sehrát i
nedostatek jiných možností. Josefovi pomohl náhlad na Boží prozřetelnost. Není jasné kdy přesně,
ale v určité chvíli si uvědomil, že je jednou z postav širšího dramatu a že všechny zlé věci, které ho
potkávají, jsou nezbytné pro naplnění smyslu. Josef pochopil, že jsme, v nejlepším případě, jen
spoluautory svých životů. Proto se neohlížel se záští zpět a proto se do budoucnosti nedíval s
obavami. Věděl, že: "To ne vy, to Bůh mě sem poslal."
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