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Portie Tetsaweh Exodus 27:20-30:10
en Deut. 25:17-19

In de vorige portie (Teroemah) hebben wij gezien dat G-d
instructies aan het joodse volk had gegeven op welke wijze
de tabernakel moest worden gebouwd zodat Hij een plaats in
deze wereld zou hebben om in te verblijven. Het is niet
voldoende dat er een tabernakel is, de tabernakel moest ook
in gebruik worden genomen. Een huis waarin niet wordt
geleefd, heeft geen betekenis. In deze portie 'Tetsaweh', dat
zowel 'U zult gebieden' als 'U zult verbinden' kan betekenen,
kwam G-d met de gebruiksvoorschriften voor de tabernakel.
De portie beschrijft de priesters die dienst in de tabernakel
zullen doen. De priesters hadden speciale priesterkleding
nodig en zij moesten de inwijdingsrituelen ondergaan.
In het begin van de portie begint wordt over de olie voor de
kandelaar gesproken. Het doel van de kandelaar is het
verspreiden van het licht van G-d en van de Tora. In Spreuken
20:27 staat: 'De lamp van G-d is de ziel van de mens.' De ziel
laat haar licht in de wereld schijnen door middel van Torastudie en door het naleven van de geboden: 'Het gebod is een
lamp en de Tora is licht.' (Spreuken 6:23)
De portie beëindigt met de opdracht om het wierookaltaar te
maken. Het wierookoffer geeft een aangename geur af en
zorgt voor de reiniging van de lucht. De verbinding van de
kandelaar en het wierookaltaar komt in Exodus 30:7-8 naar
voren: 'Aäron zal het wierookoffer op het wierookaltaar offeren, hij zal het elke ochtend offeren wanneer hij de lampen van
de kandelaar in orde maakt. Aäron zal het offeren wanneer hij
de lampen in de kandelaar tegen de avond aansteekt- een
dagelijks wierookoffer voor G-d door al uw generaties.' (Uit

Overview Parshah Tetzaveh, Chabad.org)

De sjabbat die aan Poerim voorafgaat heet Sjabbat Zachor.
Zachor betekent herinneren. In de toegevoegde lezing wordt
gelezen over hetgeen Amalek had gedaan toen het volk Israël
uit Egypte kwam. De lezing 'Zachor' is verbonden aan het
feest van Poerim en aan de zevende Adar. In het
Talmoedtractaat Megillah 29a staat dat de tweede (=Zachor)
van de vier bijzondere lezingen op de sjabbat die aan Poerim
voorafgaat moet worden gelezen. Rasji verklaart dat als volgt:
'Om de uitwissing van Amalek dicht bij de uitwissing van
Haman te plaatsen.' De zevende Adar, de dag waarop Mozes
was geboren en de dag waarop hij was gestorven valt altijd in
de week voor sjabbat Zachor. Daarom heeft sjabbat Zachor
ook een bijzondere verbinding met Mozes.
Wat is de relatie tussen Poerim en de zevende Adar? In Esther
3:7 staat: 'Zij wierpen een 'pur', dat is een 'lot'. Toen het lot op
de maand Adar viel, was Haman zeer blij. Het lot was op de
maand gevallen waarin Mozes was gestorven. Haman wist
echter niet dat Mozes op de zevende Adar was gestorven en
op de zevende Adar was geboren.'
Het noodlottige plan en de duivelse verordening van Haman,
de plotselinge draai in de gebeurtenissen en de ondergang
van Haman waren allemaal aan de zevende Adar verbonden
door middel van het geworpen lot.

Profetenlezing 1 Samuel 15:1-34

Haman dacht dat de dood van Mozes in de maand Adar, Adar
tot een maand zonder geluk had gemaakt. Echter de geboorte
van Mozes in de maand Adar had deze maand tot een maand
gemaakt waarin het geluk (mazal) hoogtij viert. Alles keerde
zich ten goede, de duivelse verordening van Haman werd
vernietigd en het joodse volk kreeg er nog een feest bij: Poerim!

(Uit Sichos in English vol. 25 Shabbat Parshas Tetzaveh, Parshas Zachor, 9th Adar
5745 (1985), Chabad.org)

Het eerste Noachitische gebod: het geloof in Eén G-d
1.3.5.
Een niet-jood die geen nakomeling van Abraham is en die
besneden wenst te worden en dat als een direct gebod van G-d
uitvoert, overtreedt het verbod op het toevoegen van een
religie of van het toevoegen van een gebod. Echter, indien hij
zichzelf besnijdt omdat hij dat als een geschenk aan G-d wenst
te geven dan is hem dat toegestaan en zal hij daarvoor een
spirituele beloning ontvangen.
1.3.6.
Indien een niet-jood een gebod van de Tora wil doen om daar
baat bij te hebben (en niet als een direct gebod) dan houden wij
hem niet tegen om dat zelfs overeenkomstig de details van de
joodse wetten te doen of overeenkomstig een deel van de
joodse voorschriften. Bijvoorbeeld wanneer hij een tiende van
zijn inkomen of van zijn opbrengst aan 'tsedaqa' -liefdadigheid
wil geven. [voetnoot: een andere opinie zegt dat de spirituele
‘beloning’ niet het doel van een Noachiet is en daarom hoeft het
hem niet toegestaan te worden om voor de spirituele ‘beloning’
een joodse gebod na te leven. Voor een Noachiet geldt alleen
het profijt van een gebod in deze wereld.]
Echter indien een niet-jood één van de joodse geboden uit de
Tora als een religieuze verplichting nakomt (zelfs al doet hij dat
vanuit de wens om een spirituele beloning van G-d te ontvangen) is dat verboden omdat hij dan een gebod toevoegt en hij
zal daarvoor geen beloning ontvangen. (The Divine Code, Rabbi M.
Weiner, 2017)

In het dagelijks leven
Op de wekelijkse rustdag zal vast wel een moment te vinden
zijn waarop positieve gebeurtenissen van de afgelopen week
ter tafel kunnen worden gebracht. De positieve gebeurtenissen, ervaringen ed kunnen in een mooi schrift of in een soort
fotoboek worden verzameld. Voor creatieve ideeën die met de
joodse traditie hebben te maken, kunt u terecht op www.creativejewishmom.com (in het engels)
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Voor de volgende sjabbat portie Ki Tisa: Exodus 30:11-34:35 en bijbehorende profetenlezing, 1 Koningen 18:1-39
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