týdenní daf
ŠABAT BE-HA’ALOTCHA 18. SIVAN 5781 / 29. KVĚTNA 2021

Paraša: Be-ha’alotcha
7 055 písmen
1 840 slov
136 veršů
240 řádek
5 micvot

דף השבוע
ZAPALOVÁNÍ SVÍČEK: 20:40

HAVDALA: 22:05

ל־א ֲהרֹן
ַ וַ יְ ַד ֵבר ה׳ ֶאל־מ ֶֹשה לֵ אמֹר׃ ַד ֵבר ֶא
ת־הנֵ רֹת ֶאל־מּול ְפנֵ י
ַ ֹלתָך ֶא
ְ וְ ָא ַמ ְר ָת ֵאלָ יו ְב ַה ֲע
נֹורה יָ ִאירּו ִש ְב ַעת ַהנֵ רֹות׃
ָ ַה ְמ

Hospodin mluvil k Mošemu řka: Pověz Aharonovi a řekni mu:
Když budeš zapalovat lampy, nechť rozsvěcejí sedm těch lamp,
stojíce naproti před svícnem.

Sidra pro tento týden: Be-ha’alotcha
1. alija (Be-midbar 8:1–14)

6. alija (10:35–11:29)

Bůh pověří Mošeho, aby předal Aharonovi instrukce ke každodennímu zapalování menory, a aby ustanovil Levity ke službě v miškanu.
Levité mají nejprve podstoupit očistné obřady (pokropení vodou
smíchanou s popelem z červené jalovice, oholení celého těla břitvou)
a poté přivést dvě oběti. Když se Levité shromáždí před miškanem,
má se okolo nich sejít všechen lid a složit na ně své ruce. S Levity má
být máváno stejně jako s obětinami.

Když je vydán povel, aby archa táhla dál v čele národa, Moše volá
k Bohu, aby rozprášil jeho nepřátele. Lidé během cesty na různých
místech a při různých příležitostech reptají. V jednom případě na
ně Bůh sešle strašlivý oheň, kterým hrozí zničit jejich tábor, dokud
Moše nepoprosí o slitování. Další stížnosti se týkají many, která podle
některých není tak dobrá jako jídlo v Egyptě. Bůh je rozezlen a Moše
se mu svěří, že už nedokáže čelit neustálým stížnostem a námitkám.
Bůh mu nařídí jmenovat sedmdesát starších, kteří mu s rozhodováním
pomohou. Bůh Mošemu sdělí, že lidu bude dáno na celý měsíc tolik
masa, že mu z něj bude špatně. Moše poslechne radu a jmenuje
sedmdesát starších, kteří jsou nadáni prorockou mocí.

Ano, máváno. Čtete správně. K čemu jsou Levité tímto máváním připodobňováni? A který rituál nám připomínají očistné
obřady, které Levité podstoupili? Nápověda: paraša Mecora.
2. alija (8:15–26)
Kmen Levi má převzít úlohu původně určenou prvorozeným. Ti byli
posvěceni během noci, kdy byli egyptští prvorození pobiti, zatímco
prvorození Jisra’ele přežili. Zasvěcení Levitů proběhne přesně dle
Božích instrukcí. Ke službě v miškanu jsou určeni Levité ve věku
25–50 let. Starší Levité mohou mladším pomáhat při dohlížení na
miškan, ale práce už se účastnit nebudou.
3. alija (9:1–14)
14. nisanu druhého roku po odchodu z Egypta Bůh nařizuje lidu,
aby přinesl svou pesachovou oběť. Někteří lidé jsou v ten okamžik
rituálně nečistí, neboť přišli do kontaktu s mrtvým člověkem, a tudíž
jsou nezpůsobilí přinést oběť. Přijdou proto k Mošemu a vysloví své
přání účastnit se pesachové oběti. Bůh jejich prosby vyslyší a umožní
těm, kteří jsou během svátku Pesach rituálně nečistí nebo na daleké
cestě, dostat šanci přinést oběť o měsíc později, 14. ijaru. Tak je
ustanoven Pesach šeni, druhý Pesach.
Setkali jste se už někdy s druhým Pesachem?
4. alija (9:15–10:10)
Miškan, během dne zakrytý velkým mračnem, září v noci jako oheň.
Jisra’el zůstává v táboře, ale když se oblak zvedne, vydá se na cestu.
Doba, během které oblak spočívá na miškanu, může být různá. Bůh
nařizuje Mošemu, aby zhotovil dvě stříbrné trubky, které budou
sloužit ke svolání lidu před vydáním se na cestu. Těmito trubkami se
bude lid též svolávat do války, budou připomínat Boží milosrdenství
a doprovázet společné oběti na Roš chodeš a svátky.
5. alija (10:11–34)
20. ijaru druhého roku se oblak zvedne a národ se vypraví na cestu
ze Sinaje do pouště Paran. Následuje výpis pořadí kmenů a jejich
náčelníků. Moše požádá svého tchána, který je nyní znám pod
jménem Chovav, aby se připojil k Jisra’eli na jeho cestě do jeho země
a získal svůj podíl v Jisra’eli.

Dokážete najít v modlitební knize pasáž, která připomíná
tažení archy pouští? K čemu se v modlitbě vztahuje?
7. alija (11:30–12:16)
Vítr přivane do tábora křepelky. Lidé křepelky ve velkém sbírají
a jedí. Tehdy Bůh raní lid mocným hněvem za jeho neustálé
stížnosti. Místo je nazváno Kivrot ha-ta’ava (hroby žádostivosti),
aby připomínalo, jak dopadli ti, kteří se dožadovali lepšího pokrmu,
než je mana. Mirjam a Aharon pomlouvají Mošeho a jeho ženu.
Bůh potrestá Mirjam malomocenstvím. Moše zoufale prosí o její
uzdravení. Mirjam musí strávit týden mimo tábor a dokud se nevrátí,
Jisra’el zůstane na místě. Když se Mirjam připojí zpět k ostatnímu lidu,
vydá se Jisra’el na cestu.
V této části je řečeno, že Moše má jednu konkrétní vlastnost –
a že je jí nadán dokonce nejvíce ze všech lidí. Co za vlastnost
to je a jak se podle vás projevuje?
Tato alija vypráví příběh o potrestání Mirjam. (I tato část se
dostala do jedné pasáže modlitební knihy – dokážete ji najít?)
Co bylo to nejhorší na jejím chování, že ji stihl tak těžký trest?
Jak byste se na místě Mirjam chovali vy? A už jste se někdy
setkali s podobným chováním jako u Mirjam? O čem vypovídá
to, že všechen lid na Mirjam čeká, dokud se neuzdraví?
Haftara (Zechariah 2:14–4:7)
Prorok Zecharja má vizi, v níž velekněz Jehošua (z dob počátků
druhého chrámu) stojí před andělem–žalobcem ve znečištěných
šatech. Bůh žalobce umlčí a Jehošuu nechá vysvléct ze znečištěných
šatů a obléct do čistých, což symbolizuje, že velekněz je zproštěn
viny (odkaz na očistné obřady, které popisuje paraša). Anděl
prorokovi předloží zlatou menoru a dva olivovníky, které jí budou
dávat olej. Tato nenápadná symbolika předesílá, že druhý chrám
nebude vybudován za použití hrubé světské síly, ale silou Božího
ducha.
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