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Paraša: Šlach lecha
5 820 písmen
1 540 slov
119 veršů
198 řádek
3 micvot

ZAPALOVÁNÍ SVÍČEK: 20:58

HAVDALA: 22:26

וַ יְ ַד ֵֵּבר ה׳ ֶאל־מ ֶֶֹׁשה ֵּלֵ אמֹר׃ ְְׁשלַ ח־לְ ָך ֲאנָ ִִׁשים וְ יָ ֻתרּו
ר־אנִ י נ ֵֹתן לִ ְבנֵ י יִ ְְׂש ָר ֵאל ִאיׁש ֶא ָחד
ֲ ת־א ֶרץ ְּכְ נַ עַ ן ֲא ֶֶׁש
ֶ ֶא
ִאיׁש ֶא ָחד לְ ַמ ֵֵּטה ֲאב ָֹתיו ִִּת ְְׁשלָ חּו ֹּכֹל נָ ִִׂשיא ָב ֶהם׃

Hospodin mluvil k Mošemu řka: Vyšli si muže, ať prohlédnou
zemi Kenaán, již dávám synům Jisra’ele, každého za kmen
jeho otců, každý z nich ať je jeho kníže.

Sidra pro tento týden: Šlach lecha
1. alija (Be-midbar 13:1–20)
Moše vyšle zvědy do Kenaanu. Zvědů je celkem dvanáct,
jeden z každého kmene. Jsou zmíněna jejich jména. Kmen
Jehuda zastupuje Kalev, syn Jefunův, kmen Efrajim Hošea, syn
Nunův. Moše změní Hošeovi jméno na Jehošua. Zvědové mají
do země Kenaan přijít od jihu, projít ji až k horám, prozkoumat
ji, a především zjistit sílu obyvatel a jejich měst.
2. alija (13:21–14:7)
Zvědové projdou zemí od jihu přes Hebron až po Levo
Chamat na severní hranici země Kenaan. V údolí hroznu
odříznou hrozen tak velký, že ho musí nést dva muži. Po
čtyřiceti dnech putování zemí se zvědové vrací, aby předali
zprávu Jisra’eli. Zpráva začíná pozitivně – země je skutečně
dobrá a krásná, ale přichází i varování před mocnými národy,
které zemi obývají, a před silou jejich opevněních měst. Kalev
se snaží přesvědčit lid Jisra’ele, aby nedbal na zdánlivou
převahu kenaanských národů, důvěřoval Bohu a vydal se zemi
dobýt. Ostatní zvědové kromě Jehošuy jsou proti němu. Lidé
jsou zoufalí a někteří si přejí vrátit se zpátky do Egypta. Moše
a Aharon upadnou do smutku, Jehošua a Kalev si roztrhnou
oděv jako při zaslechnutí zlých zpráv.
3. alija (14:8–25)
Jehošua se ještě naposledy pokusí Jisra’el přesvědčit, že
mu Bůh zcela jistě pomůže při dobývání země, pokud se
proti němu nebudou bouřit. Lidé ale Jehošuovi hrozí, že ho
ukamenují. Bůh sám naříká nad nedostatkem víry a hrozí
celý Jisra’el zničit jedinou ranou. Moše se opět modlí za
odpuštění – kdyby Bůh Jisra’el skutečně nyní zničil, mohly by
ostatní národy říct, že nebylo v Jeho moci přivést je do země
zaslíbené. Bůh vyslyší Mošeho upřímnou modlitbu pod jednou
podmínkou.
4. alija (14:26–15:7)
Žádný muž z lidu Jisra’ele, který je v tento den starší
dvaceti let, nevstoupí do Erec Jisra’el a zemře v poušti
během následujících čtyřiceti let. Těchto čtyřicet let

odpovídá dnům, kdy zvědové putovali zemí, aby jí nakonec
pohrdli. Umírají všichni zvědové kromě Jehošuy a Kaleva.
Moše informuje lid Jisra’ele o Božím rozhodnutí. Skupina lidí se
pokusí vzepřít se rozsudku a dobýt zemi silou, přičemž nedbá
na Mošeho varování, že Boží rozsudek již byl vynesen a je
platný – Jisra’el pro tentokrát svou šanci promarnil. Tito lidé se
ale nedají zastavit a vypraví se do Kenaanu, kde jsou na hlavu
poraženi. Bůh předává Mošemu instrukce, aby lid přinášel
zvířecí oběti vždy společně s moučnou obětí a úlitbou vína.
5. alija (15:8–16)
Přikázání přinést moučnou oběť a úlitbu je rozšířeno na
všechny oběti a všechny příslušníky národa.
6. alija (15:17–26)
362. micva Pokud někdo upeče chléb z obilí, které vyroste

v zemi Jisra’ele, musí oddělit z těsta jeho část – chalu. Jsou
stanoveny oběti, které je třeba přinést, pokud se celý národ
neúmyslně dopustí modloslužby.
7. alija (15:27–41)
Je rozebrána do detailů oběť, kterou přináší jednotlivec, který
se neúmyslně dopustí modloslužby. Jsou vyjmenovány tresty za
vědomou modloslužbu a znesvěcení. Jeden muž je o šabatu
přistižen při sběru dřeva. Bůh nařídí, aby byl odsouzen k smrti.
363. micva Mošemu jsou předány instrukce ke zhotovení cicit.
364. micva Člověk se nesmí nechat svést svým srdcem,
ani svýma očima ze správné cesty.
Haftara (Jehošua 2:1–2:24)
Haftara z knihy Jehošua popisuje události, které předchází
příchodu Jisra’ele do země. Jehošua vyšle do země dva zvědy,
kteří dorazí do Jericha a ukryjí se u nevěstky Rachav. Když
je jejich přítomnost odhalena, Rachav je ukryje a sdělí jim, že
na všechny obyvatele Jericha padla hrůza z Jisra’ele. Požádá
je, aby Jisra’elci ušetřili ji a její rodinu při dobývání města.
Zvědové se vrací k Jehošuovi a nesou mu dobré zprávy.
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K čemu jsme vůbec my, konvertité?
„Poznala jsem, že vám Hospodin již tuto zemi dal ... protože Hospodin, váš Bůh, je Bohem nebes nahoře
a na zemi pod nimi.“ (Jehošua 2:9–11)
O moavské Rut slyšel téměř každý. V rabínské tradici se stala
vzorem ideálního konvertity k judaismu, když po smrti svého
manžela odmítla opustit svou tchyni a řekla: „Tvůj lid bude mým
lidem, tvůj Bůh mým Bohem.“ (Rut 1,16) Rut však není jedinou
„nežidovskou“ hrdinkou, kterou rabínská tradice staví jako
ukázkový příklad věrnosti Bohu a židovskému lidu. Připojuje
se k ní i nepravděpodobná hrdinka naší haftary, kenaanská
nevěstka Rachav.
Rachavina spravedlnost se ukáže ve chvíli, kdy zachrání život
zvědům, které Jehošua poslal na průzkum Jericha. Byl to právě
její výrok, který vedl řadu učenců k tomu, že ji považovali za
spravedlivou konvertitku: „Poznala jsem, že vám Hospodin
již tuto zemi dal, protože na nás padla hrůza z vás a všichni
obyvatelé té země před vámi změkli. Slyšeli jsme přece, že
když jste vycházeli z Egypta, Hospodin před vámi vysušil
vody Rákosového moře, a co jste učinili dvěma emorejským
králům na východ od Jordánu, Síchonovi a Ogovi, které jste
do posledního pobili. A my to slyšeli a naše srdce se rozplynulo
a znovu se již bojovný duch před vámi nepozvedl, protože
Hospodin, váš Bůh, je Bohem nebes nahoře a na zemi pod
nimi...“ (2:9–11)
I když její výpověď není tak rozhodná jako slavná Rútina
přísaha věrnosti, obsahuje v sobě Rachavino prohlášení jak
uznání suverenity Boha, tak i zvláštní vztah Boha k Jisra’eli.
A stejně jako se Rút, ač Moábka, stala babičkou krále Davida,
tak i Rachav je považována za prababičku dlouhé řady
kohanim (kněží) a proroků. Podle jednoho midraše ze sbírky
Sifrej z nevěstky Rachab vzešlo osm kněžských proroků, a to

Jirmejahu a Chilkijahu, Šarjahu a Machasjahu, Baruch
a Nerijahu, Chananel a Šalom. Rabi Jehuda dodává: „Mezi
vnučky nevěstky Rahav patřila také prorokyně Chulda.“
Midraš zde navazuje na výraznou rabínskou tendenci přisuzovat
velké a významné role postavám (zejména ženám), o nichž
se obvykle nepředpokládalo, že by měly ve své společnosti
zvláštní postavení (nebo jako v tomto případě bylo dokonce
jejich postavení díky nestandardnímu povolání na společenském
žebříčku velmi nízko). Midraš však jde ještě o krok dál – vysvětluje,
proč se tyto příběhy v Tanachu objevují:
„A z toho si můžeme vzít ponaučení – pokud je někdo z cizího
národa ochoten vystavit se nebezpečí a riskovat svůj život tím,
že se přiblíží Bohu, pak Jisra’el, který žije podle Tóry, by měl
být ochoten o to více.“
Jinými slovy, pokud byla Rachav (nebo Rút) schopna takové
obětavosti, o to více by měl být téhož schopen samotný Jisra’el.
Což se ne vždy děje, jak lze vidět nejen z Tóry a z prorockých
knih, z nichž jsme četli haftarot během roku.
Zvědové, které vyslal Moše, se vrátili vyděšení k smrti, ale
zvědům, které vyslal Jehošua, dodala odvahu kenaanská
nevěstka. Někdy je zapotřebí nového pohledu, který může
přijít z netušených míst, aby Jisra’eli připomněl sílu Boha a Tóry.
A přijde-li tento pohled od konvertitů, pak i to slouží ke chvále
Jisra’ele, že tyto konvertity inspiroval, neboť jeho posláním je
„být světlem národům.“

Děkujeme za dva roky přízně,
podpory a trpělivosti.

