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Nieuws
POERIM KOMT BINNENKORT
Poerim wordt door het Joodse volk gevierd op 10 Maart. Dit betekent in feite van Maandag 9 in de avond tot 10 in de avond. Deze
tijd is ook een tijd voor carnaval in verschillende delen van de wereld: Rio de Janeiro, Brazilie, New Orleans (Verenigde Staten)
Nice, Frankrijk. Joden spelen ook met fantastische kleding, meestal lijkend op Karakters van het boek Ester, ook op Poerim.
Misschien wilde de wereld Joden nadoen, en carnaval vieren in deze periode, wie weet. Wanneer je wilt weten wat Poerim is en
hoe het wordt gevierd, kan je kijken naar deze video op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6mmZDYogjCk
De eerste die dit spel begon was God. Het is zeker, dat God Ester, Mordecai en het volk van Israel heeft geholpen van een eerste
Shoah. Echter God wordt niet genoemd in het boek Ester, hij heeft zichzelf verborgen in de natuurlijke reeks van gebeurtenissen.
Maar de Rabbijnen herkenden, dat God daar was, en besloten om het boek Ester in de bijbel te zetten als een Heilig Geschrift
met dezelfde waarde als Exodus in de Tora, of Jesaja in de Nevihim, of Psalmen in de Ketoevim. Het centrale punt van deze
vreugdevolle gemeente viering is de lezing van de Rol van Ester, de Megillah, in de synagoge. Deze lezing is met geschreeuw,
en lawaai elke keer dat Haman’s naam wordt genoemd. Laat ons weten wat er in je gemeenten gebeurd voor Poerim en stuur
ons foto’s voor deze nieuwsbrief.

2020 GENERALE CONFERENCIE SESSIE IN INDIANAPOLIS
De Generale Conferentie Sessie zal dit jaar gehouden worden van 25 Juni tot 5 Juli, in Indianapolis. Zoals elke Sessie zullen
we aanwezig zijn in het gedeelte van de Advent Mission, waar er een ruimte zal zijn voor de zes Global Mission Centers.
Kom, alstublieft en bezoek de Wereld Joodse Adventistische Vriendschapskraam. Het is niet te laat om te plannen om te
komen, voor meer informatie, ga naar de speciale website geopend voor dit grote evenement. https://session.adventist.org/
Wanneer sommige van u plannen om te komen naar de GC Sessie en bereid zijn om ons te helpen bij de kraam, laat ons
alstublieft weten. We zullen blij zijn wanneer u enkele uren of enkele dagen wilt geven, om vragen te beantwoorden die
duizenden bezoekers zullen hebben. Het is altijd een geweldige ervaring om onze bediening te presenteren aan mensen
van over de hele wereld, sommigen weten niet eens, dat er een Joodse bediening is onder de Zevendedag Adventisten.
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Parasja

תצוה
Exodus/ Sjemot 27:20 -30:10
G-d vertelt Mosjee, om het Joodse volk te bevelen om
zuivere olijfolie voor de menora in de Misjkan (Tent van
Vergadering) te leveren. Hij vertelt ook aan Mosje, om het
maken van bigdei kehoena, (priesterlijke gewaden) te
organiseren: Een borstschild, een efod(schoudermantel),
een gordel, een geruite tuniek, een tulband, een sjerp, een
voorhoofdsplaat, en linnenbroeken. Na voltooiing, moet
Mosje zeven dagen een ceremonie uitvoeren, voor het
inzegenen van Aharon en zijn zonen. Dit omvat het brengen
van offers, het kleden van Aharon en zijn zonen in hun
respectievelijke gewaden, en de zalving van Aharon met olie.
G-d beveelt, dat elke ochtend en middag een schaap op het
altaar in de Misjkan wordt geofferd. Deze offerande zou
vergezeld moeten gaan, met een maaltijdoffer en een
plengoffer van wijn en olie. G-d beveelt, dat een altaar voor
wierook van acaciahout wordt gebouwd en met een
bedekking van goud. Aharon en zijn nakomelingen zouden
elke dag wierook op dit altaar moeten branden.
MOSJE EN DE PARASJA
Aan het begin van deze parasja moeten we niet vergeten,
dat de naam van Mosje 641 keer wordt genoemd in de Tora,
en 762 keer in de volledige Hebreeuwse Bijbel, maar de
Rabbijnen hebben gemerkt, dat de naam van Mosje
geschreven is in alle parasjot van Exodus, Leviticus en
Numeri en bijna alle parasjot van Deuteronomium. Behalve
in deze parasja Tetsawe. Verschillende redenen zijn
gegeven, de eerste, is dat deze parasja altijd in de maand
Adar wordt gelezen, en Mosje werd op de 1e Adar geboren
en stierf op 7 Adar. Gezien deze week de viering van de
geboorte en de dood van Mosje is, noemt de parasja de
naam van Mosje niet. Een tweede reden wordt gesuggereerd
door Rabbijn Mosje Bogomilsky, toen HaSjeem overwoog
het volk van Israël te vernietigen, wegens het zondigen met
het gouden kalf, kwam Mosje tussenbeide en zei:

‘’Mecheini na misifrecha Asjer katavta - "delg mij dan uit het
boek dat Gij geschreven hebt", (32:32). HaSjeem antwoordde:
"Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen”,
(32:33) en was er dus geen reden om Mosje te wissen. Toch
moet een tsadiek (rechtvaardige) uiterst voorzichtig zijn met elk
woord, dat hij uitspreekt (zie Talmoed Berachot 56a). Andere
Joodse geleerden probeerden te achterhalen waarom zijn
naam niet in deze parasja stond, hier is een van de
antwoorden. Toen Mosje het concept van het worden gewist
uit het boek van Hasjeem noemde, gebruikte hij het extra
woord, asjer katavta (shekatavta zou voldoende zijn). Daarom
werd zijn naam uit Parasja Tetsawe gewist, vanwege de
woorden 'asjer' en 'Tetsawee",beiden hebben ze dezelfde
numerieke waarde van 501. Sterker nog, toen G-d Mosje vroeg
tot het volk van Israël te spreken, gebruikte hij het woord
tedaber (Exodus 7:2) of tomar. Hier wordt het ongebruikelijke
woord Tetsawe gebruikt, die deze Joodse interpretatie
bevestigt. We moeten hier een andere uitleg noemen die door
Rashi is gegeven en die door rabbi Zev Leff is gerapporteerd,
Mosje was oorspronkelijk bedoeld om te dienen als de Koheen
Gadol, "Hogepriester", maar de positie werd hem ontnomen en
overgedragen aan zijn broer Aharon. Sinds Parasja Tetsawe
zich behalve met de olie van de Menora bezighoudt, bijna
uitsluitend
met
de
unieke
kledingstukken
en
inwijdingsprocedure voor de Koheen Gadol. Men had kunnen
denken dat Mosje verbitterd was door herinnerd te worden aan
het verlies van wat van hem had kunnen zijn en dat hij dit zou
willen compenseren door op zijn minst zijn naam herhaaldelijk
te laten vermelden. Om aan te tonen dat Mosje oprecht blij was
met de benoeming van zijn broer, wordt zijn naam geen enkele
keer genoemd in de parasja die om hem heen had moeten
draaien, want hij stapte bereidwillig aan de kant om Aharon zijn
moment in de schijnwerpers te laten staan.
EEN NIEUWE BEVEL WORDT GEGEVEN
Maar ook al wordt de naam van Mosje in deze parasja niet
genoemd, het is tot Mosje dat de eerste woorden van God van
dit gedeelte worden uitgesproken, inderdaad begint de parasja
met te zeggen: ‘’Gij zult de B’nee -Jisraeel bevelen’’, (Exo
27:20).

Gij zult de Israëlieten bevelen, dat zij u
brengen zuivere olie, uit gestoten
olijven, voor het licht, om voortdurend
een lamp te kunnen laten branden.
(Exo 27:20 NBG)
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Meestal wanneer God aan Mosje instructies geeft voor het
volk Israël, gebruikt de Tora deze zin: ‘’Hasjeem sprak tot
Mosje: ‘Zeg tot de Israëlieten’’’, (Exodus 25:1-2). maar
aangezien de naam van Mosje hier niet gebruikt wordt,
spreekt God tot Mosje alleen met het woord: "Jij’’. We zullen
moeten wachten tot het begin van de volgende parasja, KiTassah, om de naam van Mosje weer in de Tora te zien
staan: ‘’Hasjeem sprak tot Mosje’’, (Exodus 30:11)תּצַ וֶּ֣ה
ְ
Tetsawe is het Hebreeuwse woord voor "U wordt of zult
bevelen’’. Iedereen die bekend is met deze teksten zou in dit
woord het zeer vaak gebruikte woord Mitswa herkennen, wat
"gebod" betekent. Beide woorden, Tetsawe en Mitswa
hebben dezelfde wortel. Tetsawe is in feite de verbale vorm
van Mitswa. Deze uitdrukking zou als volgt moeten worden
begrepen: "Je hebt de Tora in de Sinaï ontvangen om hem
aan Israel door te geven. De studie en kennis van de Tora
moet worden beschouwd als een mitswa van de hoogste
orde. Om die reden: תּצַ וֶּ֣ה
ְ ‘beveel" het aan hen.
Betekent altijd met klem aandringen op de naleving van een
plicht die onmiddellijk effectief is, ledoroth miyad מיד

 לדורותonmiddellijk en voor alle komende generaties. Rav
Hirsch stelt, dat "bijzondere nadruk moet worden gelegd op
de verplichting om een mitswa uit te voeren, wanneer die
mitswa het opofferen van materiële goederen voor spirituele
en idealistische doeleinden met zich meebrengt waarvan het
voordeel niet direct zichtbaar is.
DE OLIJFOLIE
Het eerste door G-d gegeven gebod in deze parasja gaat
over de olijfolie voor de Menora: “Ú moet de Israëlieten
gebieden (Tetsawe) dat zij zuivere olie, uit gestoten olijven,
voor u meenemen voor het licht, om Tamied [voortdurend]
een lamp te laten branden.” (Exodus 27:20). Het woord
Tamied kan ook vertaald worden als eeuwigdurend.
Sommige mensen dachten dat Tamied enkel verwees naar
het eeuwigdurend offer, maar dat is niet correct. Er zijn
enkele andere elementen van het Heiligdom die ook Tamied
worden genoemd. Een voorbeeld hiervan is de lamp die voor
eeuwig neer tamied moet branden, de “eeuwig brandende
lamp”, ook wel Neer Ha-Maariv (de westerse lamp)
genoemd. Daarom hebben alle synagogen zelfs vandaag de
dag dit eeuwige licht, als een herinnering aan de eeuwig
brandende menora in de Misjkan en de Bet-Ha-Mikdasj).

HEEFT GOD LICHT NODIG?
De Joodse traditie zegt dat de Almachtige het licht niet echt
nodig heeft, maar je moet toch een licht voor Hem maken,
net zoals Hij het licht voor jou maakt.

De Midrasj geeft de analogie van een blinde en een persoon
die kon zien, die wandelden samen. De persoon met zicht
leidde de blinde persoon de hele weg. Toen ze op hun
bestemming kwamen zei de ziende persoon tegen de blinde
dat hij een licht moest maken. "Ik wil dat je dit doet," zei hij,
"zodat je geen schuld voelt van dankbaarheid voor alles wat
ik voor je heb gedaan. Nu heb je iets voor mij terug gedaan."
DE NER MA’ARAVI DE WESTERSE LAMP
Het was de verantwoordelijkheid van Aharon en zijn zonen
om voor de lampen te zorgen, ze schoon te maken, ze te
voorzien van olie en een lont. Volgens de Joodse traditie was
de Hadlaka (verlichting) niet beperkt tot de Koheen (priester),
hoewel in het algemeen de priester dat betekent dat Aaron
en zijn zonen die het die het vuur aanstaken. De hoeveelheid
olie in elk van de zeven lampen was voldoende om alleen van
's nachts tot 's morgens te branden. Voor de joodse traditie
zijn de uren van de dag bedoeld voor het werk van de natie,
voor activiteit, terwijl de rustgevende uren van de nacht
bedoeld zijn voor de studie. Maar, opnieuw, volgens de
Joodse traditie, tot de tijd van Sim’on Hatsadik (Sim'on de
rechtvaardige, leefde in Jeroesjalajim and was Hoge Priester
omstreeks het jaar 300 voor Jesjoea) zou de Ner Ma’aravi (de
Westerse Lamp) — met dezelfde hoeveelheid olie — van
avond tot avond blijven branden. In het geval ze in de ochtend
ontdekten dat het licht uit was gegaan, ontstaken ze deze
opnieuw met het vuur van het altaar. (Yoma 39a).
LESSEN VAN DE OLIE EN DE LAMP
Het bevel om olijfolie te brengen kan vreemd lijken in het
midden van de woestijn. Iedereen die in de Sinaï is geweest,
weet dat er geen olijfboom in de woestijn staat. Dat betekent
dus dat het volk Israël olijven of olijfolie uit Egypte had
meegenomen. De olijfolie wordt genoemd onder de
materialen die zijn geschonken voor de bouw van de Misjkan.
Hoewel de olie en de Ketoret (wierook) niet tot de
samenstellende materialen van het Heiligdom behoren,
maken ze geen deel uit van het meubilair, maar behoren ze
eerder tot de categorie materialen die nodig zijn voor de dienst
in het Heiligdom. Zonder olie zou er geen Menora zijn, en
zonder wierook zou er geen wierookaltaar in de heilige plaats
zijn. Samen hebben ze een belangrijke betekenis voor het
leven van de gelovige, want in feite is het heiligdom zoals we
al zeiden een illustratie van het verlossingsplan door de
Messias. Elk element, elk meubilair symboliseert een aspect
van de Masjiach bediening, maar elk meubilair en element
van de dienst symboliseert ook de spirituele bediening van de
gelovigen, de olie voedt de Menora, de vlammen van de
Menora gaven licht aan het heiligdom. Daarom zegt de
profeet Jesaja, dat God onze vlam is: "Het licht van Israël zal
een vuur worden en zijn Heilige een vlam", (10:17)
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We hebben al gezegd, dat de Menora en zijn zeven lampen
het symbool zijn van de Tora, de Tenach en de hele Bijbel, het
is een klein licht voor mijn voeten dat me helpt het pad te zien
waar ik moet lopen. "Tora is licht". De Tora verlicht de
duisternis van de wereld en begeleidt een persoon op het
juiste pad en geeft doel en waarde aan het leven. Rabbi
Zalmen Morozov geeft ons een les over de zeven lichten, hij
zei: "Het dagelijks bestuderen van de Tora wordt ook
benadrukt door de zeven lichten van de Menora, die
overeenkomen met de zeven dagen van de week". Om deze
symboliek aan te vullen, zeggen de Joodse wijzen dat de
olijfolie wijsheid vertegenwoordigt, de Tora en de Tenach zijn
vol van wijsheid. De Talmoed zegt, dat wanneer men olijfolie
in een droom ziet, zij wijsheid moeten verwachten. Het is het
licht van Masjiach die op aarde kwam om licht te geven aan
deze wereld, en het is ook het kleinere licht dat elke gelovige
wordt uitgenodigd om in deze wereld te laten schijnen. Maar
wat zorgt ervoor dat de lamp werkt? De olijfolie. Wat zou de
gelovige doen schijnen? De Roeach Elohiem (Heilige Geest)
in zijn geest, zijn hart en zijn lichaam, dit is de reden, dat toen
Jesjoea zijn Roeach, zijn Geest naar de talmidim stuurde,
deze Roeach Elohiem op hen neer kwam als vlammen. “En
toen de dag van Sjavoe’ot vervuld werd, waren ze allen
eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een
geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel
het huis waar zij zaten. En aan hen werd de tongen als van
vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
En zij werden allen vervuld met de Roeach Hakodesj”,
(Handelingen 2: 1-4 HSV). Dezelfde Roeach Elohiem is bereid
ons te helpen in ons leven en onze getuigenissen vandaag.
We moeten hem gewoon in ons hart verwelkomen. Rabbi
Sja’oel zegt, dat we de tempel van God zijn, omdat zijn geest
in ons heerst. Net zoals de Menora in het Heiligdom elke dag
moest worden aangestoken, zo moet elke gelovige zijn / haar
dag verlichten met het licht van God en de wijsheid van de
Tora. "Zelfs een klein beetje licht" zeggen onze wijzen, "duwt
veel duisternis weg". Dus de gelovige zou dagelijks de Tora
moeten bestuderen, dit wordt benadrukt door de zeven lichten
van de Menora, die overeenkomen met de zeven dagen van
de week.

ALLEEN PURE OLIE VOOR HET HEILIGDOM

Het probleem van deze olijven is de zuiverheid, zoals we
weten, kunnen gewone voorwerpen niet gebruikt worden in
het heiligdom, het heiligdom is heilig, zo moeten ook alle
meubels en gebruikte ingrediënten die in het Heiligdom zijn
zuiver zijn. Dus het volk Israël was onzeker over de
zuiverheid van de olijven en twijfelde of ze gebruikt konden
worden voor het Heiligdom. Mosje adviseerde hen om
middelgrote olijven te gebruiken. Ook vertelde hij hen, niet
meer dan één olijf tegelijk te persen. Zelfs indien de olijf
verontreinigd was, zou het niet groot genoeg zijn om toema,
‘’onreinheid’’ door te geven aan de olie die eruit kwam.
Gedurende eeuwen was deze regel voor het produceren van
olijfolie voor de Menora hetzelfde, het handmatig persen van
een olijf en alleen de eerste druppel olie selecteren. Eén
druppel van iedere olijf. Rasji legt uit, dat de eerste geperste
druppel olie de beste is. De rest van de olie van de olijf (die
niet zo zuiver was) werd gebruikt voor Menachot (maaltijd
offers). De talmoed legt uit (Menachot 86a), dat de olijven
verdeeld werden in drie klassen; superieur, middenklasse en
minderwaardig. De olie van elke rang werd verdeeld in drie
kwaliteitsniveaus. Het eerste niveau van de superieure
kwaliteit was allerhoogst, en het werd gebruikt voor het
aansteken van de menora. De tweede olie van de superieure
kwaliteit en de eerste olie van de middenklasse waren even
aanvaardbaar voor Menachot. Normaliter gebruikt men de
beste olie voor het bakken en goedkopere olie voor
verbranding of verlichting. Maar in het heiligdom was het, het
tegenovergestelde, het beste product was voor God en het
gebruik in het Heiligdom. In het bijzonder voor de Menora,
een symbolische voorstelling van Gods woord “Neir mitzvah
veTorah” of “Want het gebod is een lamp en de onderwijzing
een licht”, (Spreuken 6:23). En zoals wij al zeiden. De
Menora was ook het symbool van de aanwezigheid van het
licht van Masjiach, alleen het beste van elke olijf kon worden
geaccepteerd voor het Heiligdom.

.

Dan zult gij de éne ram nemen en Aharon
en zijn zonen zullen hun handen op de kop
van de ram leggen. Gij zult de ram
slachten en zijn bloed nemen en sprengen
rondom op het altaar.
(Exo 29:15-16)
Goodsalt.com
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HAFTARA
Ezechiel 43:10-27
Ezechiël wordt in geest binnen tempel vervoerd en daar hoort hij de stem van God spreken, die de profeet een prachtige
belofte over zijn volk geeft, de stem zei: "Mensenzoon, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik
voor altijd in het midden van het volk Israël zal wonen. En het huis van Israël zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen’’,
(Ezechiël 43:7). Dan begint het vers van de Haftara voor deze parasja: “Wat u betreft, mensenkind, beschrijf het huis van
Israël de tempel, zodat zij zich kunnen schamen voor hun ongerechtigheden; en zij zullen het plan meten", (Ezechiël 43:10).
God is altijd een God van liefde, een God die zijn volk vergeeft, daarom heeft hij aan het begin van dit hoofdstuk aan Ezechiël
beschreven, hoe zijn glorie weer in de tempel zal verblijven en hoe hij Israël zal vergeven voor wat zij hebben gedaan. God
zou graag zien, dat Israël zich schaamt voor hun zonden. Na zijn aanwezigheid in de tempel te hebben beloofd, blijft God
Ezechiël instructies geven, "aan hen het ontwerp van de tempel, de indeling, de uitgangen en de ingangen ervan bekend te
maken, dat wil zeggen het hele ontwerp ervan", (Ezechiël 43:11). Ezechiël kan de beschrijving van de tempel niet voor zichzelf
houden, maar hij wordt uitgenodigd om dit visioen met het huis van Israël te delen. En niet alleen de bouw van de tempel,
maar ook alle wetten over het werk en de diensten in de tempel, ‘’maak hun ook al hun statuten en het hele ontwerp en al zijn
wetten bekend, en noteer het in hun ogen, dus dat zij al zijn wetten en al zijn statuten mogen naleven en uitvoeren", (Ezechiël
43:11) Het altaar is gebouwd in drie fasen op een brede basis. Het is tien el hoog (43: 13,14). In moderne metingen is dit
ongeveer zeventien voet of vijf meter hoog. Het bovenste podium werd het hart in de tekst genoemd, omdat daar de vuren
moesten worden aangestoken, twaalf vierkante el (ongeveer zesentwintig voet of iets meer dan zes meter). Deze
indrukwekkende structuur werd gebouwd in wezen volgens dezelfde afmetingen als het altaar van de tempel gebouwd door
Salomo (2 Chr. 4:1) Omdat het zo hoog is, werd het bereikt door middel van trappen aan de oostkant (Ezechiël 43:17). Terwijl
de priester de treden opliep, had hij uitzicht op de deuren van de tempel waarbinnen de glorie van God was.
De nieuwe tempel zal gedurende zeven dagen worden ingewijd, en op elke dag moet slechts één stier, één ram en één geit
worden aangeboden: ‘’Bereid elke dag gedurende zeven dagen een geit als zondoffer. Ze zullen een jonge stier en een ram
uit de kudde voorbereiden, zonder smet. Ze zullen verzoening doen voor het altaar en het zeven dagen lang reinigen. Dit is
hoe ze het zullen wijden’’, (Ezechiël 43:25–26) en aan het einde van de zeven dagen zal de priester zijn dienst kunnen
beginnen en de Heer zal zijn aanbod aanvaarden, ''’Wanneer zij de dagen hebben voltooid, vanaf de achtste dag en verder,
zal de Kohaniem uw brandoffers op het altaar brengen, evenals uw gemeenschapsoffers. Dan zal ik je accepteren'- het is een
verklaring van ADONAI’’, (43:27).
Dit visioen van Ezechiël is hier opnieuw om ons eraan te herinneren hoe het heilsplan van Hashem van vóór de schepping
van het universum belangrijk is. Alle visioenen van Hashem zijn demonstraties van zijn liefde. Gezien het universum en zijn
schoonheid, zijn voortdurende uitbreiding, kunnen we raden hoe mooi en groot onze God is, maar deze grote God aarzelde
niet om te investeren in ons, de mensheid, zondaars met een zo slecht hart. De afgelopen 6000 jaar was alle aandacht van
Hashem gericht op deze zeer kleine planeet, de aarde. Zodoende kunnen we er zeker van zijn dat God deze planeet naar zijn
verwezenlijking zal leiden, dat betekent eeuwige redding
_______________________________________________________________
BESORA - GOED NIEUWS - Apostolische Geschriften - Johannes 1:1-9
Parasja Tetsawe vangt aan met het bevel om olie te doneren om continu licht te maken in het Heiligdom. Olie “Sjemen” in het
Hebreeuws, werd in het Bijbelse leven elke dag gebruikt, de olie werd verbrand in de kleine olielampen die voor
binnenverlichting gebruikt werden. Vanwege het dagelijks belang van olie werd het overvloed van olie een symbool van
vreugde en voorspoed. Laten we bedenken dat de olie ook werd gebruikt om priesters, koningen, profeten te ‘zalven’ en het
Hebreeuwse woord ‘Masah’, negenenzestig keer gebruikt in de Tenach, betekent letterlijk ‘olie aanbrengen’ door gieten of
______________________________________________________________________________________________
verspreiden. Dit Hebreeuwse woord gaf de titel Masjiach Messias “de gezalfde”. Dit is de reden, dat Jesjoea het symbool van
het door de olie gegeven licht op zijn werk heeft toegepast en het licht dat Hij kwam geven aan de wereld. “Wederom dan
sprak Jesjoea tot hen en zeide: Ik ben het licht de wereld; wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het
licht des levens hebben”, (Johannes 8:12). Jesjoea sprak Hebreeuws en Aramees, hij zei letterlijk “Ani Or Ha’olam”, Het licht,
‘Or’ in het Hebreeuws is ook de wortel van het word Tora, Gods Woord is het licht van de wereld, dit is de reden, dat de Besora
van Jochanan met deze woorden aanvangt, “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was
________________________________________________________________________________________________
God.
Dit was in den beginne bij God.” (Johannes 1:1–2). Misschien zijn er moeilijke woorden voor Joodse horen en denken,
maar volgens deze geïnspireerde verzen, bestond het Woord van God al vóór de wereld en zijn schepping. De Joodse traditie
zei, het “Woord van God” was Gods instrument om de wereld te scheppen. Het was gecreëerd door 10 “woorden van God”.
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Jochanan bevestigt, “Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.”
(Johannes 1:3). Het is dit ‘’Woord’’, die in de wereld komt, dat het licht van God was, de wereld verlichtend. ‘’In het Woord was
leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen”,
(Johannes 1:4–5). Het contrast tussen licht en duisternis is een zeer belangrijk idee van Jochanan. Het was een contrast dat
door Messiaanse gemeenschappen werd gebruikt zoals de Essenes, deze groep wonend in Qumran, aan de kust van de Dode
Zee, en die vroeger de heilige schriften schreef en las, wachtend op de “Leraar van Gerechtigheid”, die de overwinning zou
behalen over de duisternis. Sommige geleerden stelden de vragen als sommige discipelen van Jesjoea geen frequente
bezoekers waren van deze gemeenschappen. Maar in deze Besora van Jochanan, is er een groot verschil tussen Jesjoea en
de “Leraar van Gerechtigheid”. De “Messias”, of het “Woord”, of het “licht” van dezen tekst van Johannes is gelijk aan Hasjeem,
hij was er vóór de wereld en kwam om de wereld te redden, de wereld is duisternis en alleen een licht dat van God komt kan
de wereld verlichten. Maar er is meer, de Messias is de Gezalfde “bij uitstek” in hem woont de volledige Roeach Hakodesj, dit
is de reden, dat de Masjiach wordt vertegenwoordigd door de Menora, die was gevuld door de heilige olie. Zoals we weten was
de Menora samengesteld uit zeven lampen, deze lampen zijn geschenken van de Roeach Hasjeem (de Heilige Geest). De
Roeach Hasjeem wordt vertegenwoordigd door de centrale pit van de Menora, dan hebben we 6 lampen, 3 aan de rechterkant
en 3 aan de linkerkant. Het zijn geschenken van de Roeach Elohiem en verenigd door paren Chochma en Binah (Wijsheid en
Begrip), ‘Eetsa en Gevoerah (Raad en Macht) en Da’at en Jir’at Adonai (Kennis en Ontzag voor de Heer).Deze symboliek van
de Menora, die de Roeach Hakodesj is die op Masjiach rust, wordt ook beschreven door de profeet Jesaja over de zoon van
David, de afstammeling van Isaï, die zegt: “Maar uit de stronk van Isaï, de omgehakte boom van David, zal een scheut groeien,
een nieuwe vrucht bloeit op uit zijn wortels. En de Roeach van ADONAI zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid [חָ כְ ָ ָ֣מה
(Chochma)] en inzicht [ּובי ָָ֗נה
ִ (oevina)], de geest van raad [‘( עֵ צָ הEetsa)] en kracht [בּורה
ָ֔ ָ ְ( ּוגug’voera)], de Geest van kennis
[( ַ ַּ֖דעַ תDa’at)] en van ontzag voor de ADONAI. [ְהוָֽה
ָ  ְוי ְִר ַ ַ֥את יWejir’at ADONAI]”, (Jesaja 11:1–2).
De tekst van Jochanan gaat verder, “Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes”, (Johannes 1:6),
deze Johannes is niet de schrijver van deze Besora, deze Johannes is Jochanan HaMatbil, de neef van Jesjoea. Een lid van
de stam Levi, zelfs meer dan dat, hij was een afstammeling van Aharon, een Koheen. Zijn vader, Zacharias, (Lukas 1:5), diende
in de Tempel toen zijn zoon werd geboren: “En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt zijner
afdeling”, (Lucas 1:8). De rol van Jochanan was cruciaal voor de komst van Masjiach, en zijn voorbereiding. Elke Jood weet,
dat de komst van Masjiach voorbereidt moet worden, daarom zijn de Loubavitch of Chabad beweging overal om tegen het
Joodse volk te zeggen, dat ze klaar moeten zijn voor de komst van de Masjiach met de slogan ‘’Masjiach Nu’’. De rol van
Jochanan is op deze manier beschreven: “deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven
zouden”, (1:7), Duizenden mannen en vrouwen geloofden in Jesjoea door de bediening van Jochanan, hij dompelde mensen
onder in de rivier de Jordaan en kondigde aan, dat het Malchuoe Hasjeem (koninkrijk van God) nabij was, Masjiach komt eraan,
“geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering van zonden predikte. En het gehele joodse land
liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van
hun zonden”, (Marcus 1:4–5). De komst van Jochanan werd aangekondigd door de profeten: “Zie ik zend mijn bode, die voor
mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds,
die gij begeert. Zie, Hij komt,” zegt Hasjeem-Tsva’ot”, (Malachi 3:1). Een buitengewone profetie. God spreekt door de profeet:
“Zie, ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal”. Deze tekst is een voor de hand liggende messiaanse
tekst, God identificeert zich met de Messias, de Messias die komt is God, dit is de reden, dat deze man wordt gepresenteerd
als de boodschapper van God, deze man is door God gezonden, deze man maakt de weg voor God vrij, omdat God komt en
dan zal God Zijn tempel binnen gaan. Jesjoea die naar de tempel van Jeruzalem gaat is God die Zijn eigen Tempel binnen
gaat. Dus, de Heer, de Boodschapper van het verbond, Degene die door de hele mensheid wordt gewenst, “Het Verlangen van
alle Leeftijden”, komt eraan”. Jesjoea kwam eraan, daarom geeft deze tekst de precisie over Jochanan, “Hij was het licht niet,
maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld”, (Johannes
1:8–9). ). Dit is de reden, dat toen Jesjoea naar Jochanan toekwam voor zijn wijding, Jochanan verbaasd was en zei: “maar
Hij, die na mij komt is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen”, (Mattheus 3:11). Maar hij wist, dat
Jesjoea degene zou zijn die elke gelovige zou onderdompelen in de Roeach Hakodesj, “die zal u dopen met de Roeach haKodesj en vuur”, (Mattheus 3:11). Hier is de olie voor de Menora, deze olie is het symbool van de Roeach Ha-kodesj (Heilige
Geest) die aan een ieder die gelooft gegeven zal worden
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INSPIRATIE HOEK

-

Het woord van G-d is licht en waarheid — een lamp voor de voet en een licht op het pad. Het leidt elke stap op de weg naar de
stad van G-d. Om deze reden doet Satan wanhopige pogingen het licht te verduisteren, opdat mensen niet op het pad voor de
vrijgekochten van de Heer zouden blijven. Zoals de mijnwerker graaft en zoekt naar de gouden schat in de grond, zo ernstig en
volhardend dienen wij te zoeken naar de schat van G-ds woord. Bij dagelijkse studie is de vers-voor-vers methode vaak het
nuttigst. Laat de student een vers nemen en zich bewust worden van G-ds boodschap die voor hem in dit vers besloten ligt.
Vervolgens dient hij net zo lang over deze boodschap te spreken, totdat het een deel van zichzelf wordt. Het bestuderen van een
passage, totdat de betekenis ervan duidelijk wordt, is meer waard dan het vluchtig lezen van meerdere hoofdstukken zonder
duidelijk doel. (CT 461)

VERTELLINGEN EN TRADITIE

DE TORA BESCHERMT ONS
Rabbi Meir van Premishlan had de gewoonte , om aan zijn
discipelen te zeggen, ''Volg nooit blindelings het pad van anderen,
zelfs als die anderen in de meerderheid zijn. Je moet altijd weten,
waar het pad naartoe leidt, voordat je dat pad neemt''. Rabbi Meir
illustreerde dit, met het volgende verhaal. “Eens stopte ik bij een
herberg. Het weer buiten was verschrikkelijk. Er was veel sneeuw,
de wind waaide onstuimig, en de wegen waren onbegaanbaar.
Veel automobilisten stopten ook bij de herberg, en wachten, dat
het weer zou verbeteren''. “Toen besloot een automobilist, die
duidelijk een beetje teveel had gedronken, om zijn paard te pakken
en verder te gaan. Nadat hij weg was, besloot een tweede
automobilist, om de eerste automobilist te volgen. Toen volgden
ze, de een na de ander elkaar. Een poos later, bevonden ze zich,
allemaal bij de eerst automobist, vastgelopen in een greppel van
de weg!''. ''Dus herinner'', was Rabbi Meir gewoon te zeggen,
''Voor je besluit anderen te volgen, wees er zeker van, waar ze
naar toe gaan!'. De Tora, net als de Menora, verlicht ons pad, en
beschermt ons tegen de valkuilen van de verraderlijke wegen van
het leven. Een dagelijkse dosis Tora is een levens redder!''.
WONDEREN IN DE TEMPEL
Rabbi Tanchuma zegt, ''Ik diende in Bet Hamikdasj en veel
wonderen werden geassocieerd met de Menora''. Elke dag werd
de Menora aangestoken. Dezelfde hoeveelheid olie werd in elk
van de zeven cups geplaatst, om de hele nacht door te kunnen
branden. Elke morgen, echter vond er een wonder plaats. Terwijl
zes kaarsen waren uitgebrand, bleef een kaars, (De westerse
kaars) branden. Met deze kaars stak de Kohen de andere kaarsen
aan. De Midrasj vertelt, dat Rabbi Chanina, die ook in Beth
Hamikdasj diende, het volgende verhaal vertelde. Een jaar,
produceerden de olijven in Israel niet genoeg olie. De Kohaniem
in het Heiligdom hadden niet genoeg olie, om de cups van de
Menora te vullen en begonnen in wanhoop te huilen. Een wonder
geschiedde en hoewel er niet genoeg olie was, brandden de
kaarsen zelfs langer dan ervoor''.
KOM EN ZIE
In Pirkei Avot, zei Rabbi Yochanan ben Zakai tegen zijn studenten,
''Ga en zie welke weg de goede weg is, waaraan een persoon
moet kleven?''.

Elk van de studenten kwam terug met een verschillend antwoord:
Rabbi Eliezer zei, Een goed oog. Rabbi Joshua zei, Een goede
vriend. Rabbi Yosay zei, Een goede buur. Rabbi Shimon zei,
Iemand, die de gevolgen van zijn acties overweegt; Rabbi Elazar zei,
Een goed hart. Hun leraar, Rabbi Yochanan ben Zakai zei, dat Rabbi
Elaza het juist had: ''Een goed hart, want in zijn woorden, zitten jullie
antwoorden ingesloten''. In andere woorden, wanneer iemand een
goed hart heeft, zal hij of zij automatisch naar andere kwaliteiten
streven.
HET UITVOEREN VAN MITSWOT
Rabbi Levi geeft een parabel, over het uitvoeren van mitsvot: een
Koning, die werkers huurde om voor hem te werken. Terwijl ze aan
het werken waren, kwam de koning langs en riep een van de
werkers, om met hem te wandelen. 's Avonds, toen alle werkers
kwamen, om hun loon op te eisen, gaf de koning, elk van hun, ook
de persoon, die met hem had gewandeld, een dag-loon. Kan de
koning zeggen, ''Ik zal je geen dagloon geven, want je hebt niet
zoveel gewerkt als hun?. Hij kan ook tegen de koning zeggen, ''U
had me van het werk afgehouden''. Hetzelfde is met een persoon,
die mitsvot uitvoert voor de duur van zijn leven, zelfs als zijn leven
kort was, krijgen ze dezelfde beloning, want ze kunnen zeggen,
''Als het niet was, dat G-d me van deze wereld had weggehaald,
zou ik door zijn gegaan, met het uitvoeren van mitsvot, net zoveel
als degene, die lang leefde''.

WAAR GAAT HET, IN HET LEVEN OM?
Een jongeman bezocht zijn goeroe, voordat hij de ashram in India
verliet, om naar Amerika te gaan. ''O Goeroe'', vraagt de jongeman,
''Waar gaat het, in het leven om?''. En de goeroe antwoordt, ' Het
leven is als een berg''. De jongeman vertrekt naar Amerika en de
volgende tien jaren, kwelt hij zichzelf om de diepte en de betekenis
te begrijpen van de woorden van de goeroe. Uiteindelijk, verdraagt
hij het niet langer; hij koopt een ticket en keert terug naar India, om
zijn goeroe te vragen naar de betekenis van de ontwijkende
vergelijking. ''O Goeroe'', smeekt hij, ''Wat bedoelt u met, ''Het leven
is als een berg?'' En de Goeroe antwoordt, ''Dus..... misschien is het
leven niet als een berg?''.
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Kids Parasja

Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aäron, tot
een prachtig sieraad.
(Exo 28:2 NBG)
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