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Het Noachitische Huis is een vervolg op de Noachitische website www.emunah.nl. Het Noachitische Huis verschijnt wekelijks.
sjabbat 25 Sjewat 5778/10 februari 2018

Portie Misjpatim: Exodus 21:1-24:18 en
extra portie Sjekalim: Exodus 30:11-16

Op deze sjabbat wordt de maand Adar die op donderdag
en vrijdag van de komende week zal beginnen, gezegend.
Op deze sjabbat wordt eveneens de portie Sjekalim
gelezen. De verbinding tussen de portie Sjekalim en de
maand Adar is als volgt: De Jeruzalemse Talmoed verklaart
dat de essentie van de maand Adar het feest van Poerim is.
Op Poerim wordt de Estherrol gelezen en in de Estherrol
staat geschreven: ‘de maand werd (voor de joden) van
droefheid in vreugde en van rouw in een feestdag
omgezet' (Esther 9:22) De hele maand heeft te maken met
vreugde en met Poerim.
De reden waarom het besluit van Haman werd opgeheven
en de feestdag van Poerim geschiedde, was gelegen in de
bijdrage van de halve sjekel. De joodse Wijzen hebben
gezegd: 'Het was openbaar en bekend voor Hem door
Wiens woord de wereld tot stand is gekomen dat Haman
op een dag sjekels voor de verwoesting van Israël zou
betalen. (Esther 3:9) Daarom vervroegde Hij de sjekels van
Haman met de sjekels van Israël' (Talmoedtractaat Megila
13b) Dat is het bedrag van de halve sjekel die elke jood
voor de gemeenschappelijke offers moest betalen. De
halve sjekels die het joodse volk jaarlijks betaalde, stonden
als tegenwicht voor de sjekels die Haman zou betalen om
de joden uit te roeien. Dat is de verbinding tussen de
maand Adar en de portie Sjekalim: het wonder van Poerim
in de maand Adar kwam tot stand door het gebod om de
halve sjekel te geven. (Uit 'Sichos in English Volume 12, Shabbos Parshas

Mishpatim 27th day of Shevat 5742/1982, Chabad.org)

Adar is de twaalfde maand van het jaar en in deze maand
moet de jaarlijkse halve sjekel voor het nieuwe jaar die in
de maand Nisan begint, worden betaald.: de inwijding van
de Tabernakel was op de eerste dag van de maand Nisan,
een jaar na de uittocht uit Egypte. De portie Sjekalim is
enerzijds een aankondiging die het mogelijk maakte om
vanaf 1 Nisan offers van de nieuwe bijdragen te kunnen
kopen en anderzijds bracht het de opheffing van Hamans
decreet teweeg.
Vanwege de portie Sjekalim wordt de gebruikelijke
profetenlezing van de portie Misjpatim: Jeremia 34:8-22
en 33:25-26 vervangen door de profetenlezing uit 2 Koningen 11:17-20; 12:1-17. In de portie Sjekalim wordt over de
jaarlijkse bijdrage aan de tabernakel gesproken en in
2 Koningen 11vv is er sprake van het geld dat aan het Huis
van G-d voor reparatie en onderhoud was gegeven. Het
geld voor de schuldoffers en het geld voor de zondoffers
werd niet naar het Huis van G-d gebracht; dat geld ging
naar de priesters toe. (2 Koningen 12:17)

Profetenlezing 2 Koningen 11:17-20; 12:1-17

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.3.3
Elk gebod dat met een joodse heilige dag (feestdag) heeft
te maken, bijvoorbeeld het eten van de ongerezen broden
op Pesach of het zwaaien van een palmtak (loelav) of het
zitten in een loofhut tijdens het Loofhuttenfeest is
verboden voor een niet-jood. Een niet-jood mag die specifieke praktijken niet op die dagen uitvoeren omdat hij dan
een heilige dag (feestdag) maakt die hem niet bevolen is en
het is verboden om een eigen feestdag te maken vanwege
het verbod op het maken van een nieuwe religie.
[De bijbehorende voetnoot: Maar een niet-jood die ongerezen
broden wil eten of in de loofhut wil zitten voor lichamelijk genot
(omdat hij van de ongerezen broden houdt of omdat hij in de loofhut
in de schaduw van de zon wil zitten) is het hem toegestaan. Dat geldt
ook wanneer hij dat tijdens de joodse feestdagen doet, omdat hij niet
de intentie heeft om het joodse gebod in acht te nemen, maar omdat
hij de handeling alleen voor lichamelijk genoegen uitvoert en hij
geen nieuwe feestdag voor zichzelf maakt.]

(Echter wanneer een niet-jood door een jood op de seideravond is uitgenodigd en hem ongerezen broden als het
beschikbare brood wordt aangereikt of wanneer hij is
uitgenodigd voor een maaltijd in een joodse loofhut tijdens
het Loofhuttenfeest dan is er geen sprake van een verbod
voor de niet-jood omdat hij ter ere van de joodse gastheer
eet, en niet als een religieus ritueel voor zichzelf.) (The Divine
Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

In het dagelijks leven
Naast de kleine gebaren die een mens dagelijks kan doen
zijn er natuurlijk ook andere mogelijkheden om een medemens tot steun te zijn. Ziekenbezoek bij iemand thuis of in
het hospitaal, een kraamvisite, een rouwbezoek en
geregeld contact met de nabestaanden zijn enkele voorbeelden.
Het is aanbevolen om een geldbusje (tsedaqabusje) in huis
en/of in de auto te hebben. U kunt dagelijks een muntje of
meerdere munten in het geldbusje doen. Wanneer het
busje vol is, kunt u het bedrag aan een behoeftige in uw
omgeving (anoniem) of aan een ander voor u belangrijk
doel geven.
Het geldbusje in de auto en het zeggen van een psalm ter
bescherming (Bijvoorbeeld Psalm 20/130/142) kunnen aan
een behouden reis bijdragen.

sjabbat sjaloom

Voor de volgende sjabbat portie Teroemah: Exodus 25:1-27:19 en bijbehorende profetenlezing, 1 Koningen 5:26:32; 6:1-13
Aanmelden/afmelden op hnhuis707@gmail.com
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