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Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen;
en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees daarom werd het voortdurend brandoffer 's morgens op de
noordwestelijke zijde van het altaar geslacht om de zonden die 's
worden. Genesis 2:24
Waarom maakte de Tora het verlaten van de ouders een nachts toen de zon onder was, waren begaan te verzoenen. De
eerste vereiste voor een huwelijk? Volgens de Tora hangt het tweede lam werd in de namiddag op de noordoostelijke kant van
succes van een huwelijk af van het verlaten van de relatie die het altaar geslacht om de zonden te verzoenen die tijdens de dag
tussen een kind en een ouder bestaat. Tijdens zijn vormende toen de zon scheen, waren begaan. (Talmoedtractaat Tamid 30b) (Uit Q and
jaren bevindt de zoon zich gewoonlijk aan de ontvangende
kant en heeft hij zijn bekwaamheid om te geven nog niet
voldoende ontwikkeld. Van iemand die trouwt wordt verwacht dat hij zijn vrouw en kinderen in de materiële en in de
spirituele behoeften zal voorzien. Iemand kan niet het
huwelijksbootje instappen en verwachten dat hij de ontvanger zal blijven: de kunst van het geven dient te worden
ontwikkeld. Daarom zegt de Tora de kind-ouder relatie
alsmede de kinderlijke neigingen te verlaten. Leer een gever
te zijn en dan zal het huwelijk een succes zijn. (Uit Q and A Parshah
Bereshiet rabbi M. Bogomilsky, chabad.org)

'Zij waren beiden naakt, de man en zijn vrouw, maar zij
schaamden zich niet.' Genesis 2:25
Maar zij schaamden zich niet- want zij kenden de weg van
integerheid niet om tussen goed en kwaad te onderscheiden
en alhoewel hem kennis was verleend om namen [aan alle
schepselen te] geven, was hij niet met de slechte neiging
doordrongen totdat hij van de boom had gegeten waardoor
de slechte neiging intrede in hem had gedaan en hij onderscheid tussen goed en kwaad kon maken. (Rasji)
Omdat zij geen gevoel van egocentrisme bezaten voordat zij
van de verboden vrucht hadden gegeten, hadden zij huwelijksgemeenschap met eenzelfde onschuld die zij voelden als
wanneer zij aten. Zij aten niet om hun verlangen naar genot
te bevredigen maar om hun honger te stillen en om zich te
verheugen over de goedheid die G-d hen had gegeven;
evenzo hadden zij huwelijksgemeenschap: niet om hun
egocentrische verlangen naar bevrediging van hun lichamelijke behoeften te stillen, maar om zich met elkaar te
verenigen en zich te verheugen over de goedheid die G-d
hen had gegeven en om kinderen te verwekken. Kort nadat
Eva zwanger was geworden, baarde zij een tweeling: een
zoon (Kaïn) en een dochter. En spoedig daarop werd zij
opnieuw zwanger en baarde zij een drieling: Hevel (Abel) en
twee dochters. [Genesis 4:1-2 vond plaats voordat zij van de
boom hadden gegeten. Rasji][Het fenomeen van zwanger
worden en onmiddellijk baren zal in de toekomst in de tijd
van de Messias opnieuw geschieden.] (Uit 'Interpolated Translation'
en 'Chassidic Insights', Parshah Bereshiet, Kehat Chumash, chabad.org)
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Over de Noachitische geboden *
2. Het verbod op afgoderij
2.4. De dienst van de ‘Moloch’

2.4.2.
In één van de rituelen van de 'Moloch' gaf de vader één van zijn
kinderen aan de afgod en een ieder die dat doet is aansprakelijk
voor een hoofdzonde. Op welke wijze werd dit ritueel uitgevoerd?
Iemand stak een groot vuur voor de afgod aan en vervolgens nam
de vader één (of soms enkele, maar niet alle) van zijn kinderen en
overhandigde het kind aan de afgodspriesters die het vuur
verzorgden. Die priesters gaven het kind weer terug aan de vader
nadat hij het kind hen al tot eigendom had gegeven om het kind
naar de wil van de vader 'door' het vuur te laten passeren. Met
toestemming van de afgodspriesters passeerde de vader van het
kind zijn kind door het vuur. Al lopende op zijn voeten temidden
van de vlammen, doorliep de vader zijn kind van de ene kant
naar de andere kant. De vader cremeerde zijn kind niet aan de
'Moloch' (op de wijze waarop kinderen in de dienst aan enkele
andere afgoden werden gecremeerd). De vorm van de dienst aan
de 'Moloch' is om het kind door het vuur te passeren.
Temidden van de vlammen. Het exacte ritueel is niet geheel
duidelijk. Maimonides schijnt te zeggen dat zij aan twee kanten grote
vuren aanstaken en daartussen een laag vuur die de twee grote
vuren aan elkaar verbond. De vader liep (of rende) zijn kind door het
middelste vuur (waarbij het kind tezamen met zijn vader op de grond
liep). Het kind was ongeveer drie of vier jaar oud (het laten passeren
van een kind van welke leeftijd dan ook maakt iemand aansprakelijk).
2.4.3.
Er was een ander afgod waarvan het ritueel uit het verbranden
van iemand's zonen en dochters in vuur bestond. (Deut. 12:31; de
Moloch wordt hier echter niet genoemd) Voor het uitvoeren hiervan is
iemand aansprakelijk evenals voor elke andere vorm van afgoderij
(Dat wil zeggen dat zelfs wanneer hij al zijn kinderen voor deze afgod had
verbrand of slechts enkele van zijn kinderen, hij aansprakelijk is; dit afgodsritueel hield niet het overhandigen van de kinderen aan de afgodspriesters in
of om hen door een vuur te passeren zoals dat voor de Moloch werd gedaan)

Iemand die dit had gedaan, was eveneens aansprakelijk voor het
ter dood brengen van zijn kinderen. Zelfs wanneer iemand deze
dienst uitvoert voor een andere afgod waarvan dit niet het traditionele ritueel is, is hij aansprakelijk voor een hoofdzonde als
gevolg van de dienst evenals iemand die iets als een offer aan een
afgod verbrandt. (Zie ook 2.3.20. Deze aansprakelijkheid op afgoderij staat

' …. twee onbevlekte lammeren in hun eerste jaar elke
dag als een voortdurend brandoffer.' Numeri 28:3

los van de aansprakelijkheid op moord.) (The Divine Code, Rabbi M. Weiner, 2017)

De ene (mannelijke) lam werd 's morgens gebracht en de
tweede (mannelijke) lam werd in de namiddag gebracht.
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